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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

إىل احلمــد ر  ب العــاملل والوــسة والىــس  ألنــا خــل اآلهيــاء وألنــا سلــا و ــ ها و ــن  تىــنيما  
 يو  الدين.

 وبعد:
يف الهداية  يادة الدكتو  أود قهل أن أشرع يف كتابة الرد ألنيـ  ييمـا كتهتـا مـن أل اغـا و راغـا  

 أن لضع قواألد ولذكر أبمو : )) يف العقيدة واملنهج ((يف كتاب  املو و  
يــة  حلمالأن هللا ألـ  وجـل  يـو  ألنـا دينــا يـس يردـا لعهـادهل الجعـر وحــذا جعـل  ـه الا  ـهين .1

 ألهادهل من الجعر والشرك أال ومها: احلعظ ابلر الة واحلعظ ابلعن  والعنماء. 
: قولـا تعـاىل: ودليرل الاراين } رساًل مبشررنن ومنريرنن   : قولا  ه الا وتعاىل ودليل األول

}وإذا جررام م رمررر مررن األمررن رو اوررو، رذاعررو برره  ولررو ردوىل إىل الرسررول رو إىل رو  األمررر 
 ن نستنبطونه منهم  .منهم لعلمه الين

أن هذهل املرجعية يف معرية احلق  واءا  يف حياة الر ل الجرا  أو يف وجود أهل العن  هي داللة  .2
وادــــ ة وقويــــة ألنــــا موــــداقية وألــــد هللا حلعــــظ دينــــا مــــن الت ريــــ  والتهــــديل الــــذ  أ ــــاب 

هـي  لمحممرد لرلهللا هللا عليره و لره وسرالر االت الىـابقة  وخا ـة إ ا ألنمنـا أن   ـالة لهينـا 
 سخر الر االت.

إن كـــان هللا قـــد شـــرع لنـــا اآحجـــا  ااا ـــة واحلقـــوب العامـــة لنعهـــاد يمـــن ابب أوىل أن تجـــون  .3
 ااا ة واملتعنقة ابلذات اإلحية معنومة و منضهطة واثبتة.

أن كتاب   يادة الـدكتو  يف يجرتـا شـيء ،يـل  ولجـن يف الطريقـة والو ـينة دـنن، الىـهيل   .4
 ابع يف هذا اجملال وهذا العن .خا ة أل  مل تجن  ا 

 )رمتررب بررداوها وانسررل ( وأخشــا مــا أخشــاهل ألنيــ  أن ينطهــق ألنيــ  امليــل العــر  ا ميــل:  .5
: ألــ  قهــل هــذا التىــويد ألعــ، كتــااب يف الفنــو والتطــرء ينر ــا أ ــاب  شــيء  ورقصررد برريل 

 كهل من هذا الفنو و اك التطرء.
 مر جنل  ولجن أيىب هللا إال أن يت  لو هل.ويعن  هللا ك  كال، العاجعة ب  كهلة و اآ .6
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أ جو من  أن تعذ ين إن وجدت يف هذهل الو قات بعض اآلعاظ اليت كال، يف أ نها  ضهة  .7
ر وحـــ الء اآألـــس  مـــن أن يقـــدحه  أ  شـــلك حـــص ولـــو كـــان  لـــ  الشـــلك هـــو ألـــ،  

يجـون مجتـواب  يف التظا   دك  الذ  أ جو أن  حمفوظةوأل، تعن  مدى مجالت  ألندان  وهي 
ومنشو ا   تجش  ييـا مـا قـد  ـههتا مـن تجـدير ملعـاهي   ـ ي ة ألنـد انبتـة  ـاغرة ألنـا بدايـة 

 الطريق  أو شرا   من انبتة اجملىمة اليت تنتشر يف بسدان هذهل اآاي .    
 
 

 وأخلا : 
ة يف ميـل يعن  هللا لوال إلنا لعن  منج  اله ث ألن الوواب و الرجوع إىل احلق ما كتهنا لج  خا 

 هذهل العوو  اليت كير ييها ا هل و إأل اب كل     أ  برأيا.
 
 

 وهللا اهلادي إىل سوام السبيل
 وكتب الفقري إىل هللا
 حسني علي الكبري

  ر1423ربيع الااين  17  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 (: 3قول يف ص )ت
بررا العقيرردة ولسررلو  و فهمهررا السررلو ق قصررده فيرره ر ) فهرريا كترراا يف املررنهج والعقيرردة و 

 اخل (...الاالث.. م ر ل القرنني الااين و علهللا طرنقة األومة املقتدى هبم من رومة الدننق و 
 وهلل التوفيق:رقول و 

يريـدها الـدكتو  لجـي تنـتج قاألـدة ـ يف  نـا ـ أبـا  ـواب   هناك مسحظات ألنا املقـدمات الـيت
أن لنتـــ   مـــا الت مــــوا  أن القـــرون اليساـــة ابتـــداءا  ألنينــــا املقدمـــة هــــيوجيـــا ألنـــا ا ميـــع التىــــني   ـــا  و 

 ال يىــن يىــت ق الوأليــد  وهــذا أمــر واجــا شــرألي أيل هالعــا و  تهــاأله االنتي ــة هــي إن آلعىــه   و 
 لندكتو   ولجل من قال  ذا القول  والربهان ألنا  ل :

لنقــرون اليساــة   كــان شــامس    سررلمو  لرره النررص لررلهللا هللا عليرره و ( أن املــدا الــذ  مــدا بــا  1) 
 اليالث. مىوغ الختواص القرلل الياين و قرن اتهاع التابعل  والقرن الو ابة وقرن التابعل و 

اليالــث آبــ  أول مــن تجنــ  ين و ( إن الىـها الــذ  مــن أجنــا خووــ، بــا أهـل القــرن اليــا 2) 
جنموا  والعـربة صوـوص كان اآوىل أن لرى الىها الذ  من أجنا ت  مىتقس   يف مىاغل العقيدة كسما  
عنرد مرن نعترد  -ألـنه   يـا ن أقـواح  ليىـ، ع ـة ألنـد ا ميـع   دو  الجس  ها الجتابة ال بعمو  

 االجتهاد.مهو  ييما جمالا الرأ  و كما هو مقر  يف ألن  أ ول العقا  وألند ا   -خبالفه 
أن يجـــون مـــنه ه  أتهـــاأله  تجنمـــوا يف العقيـــدة يهـــذهل مىـــ لة  وأمـــا ن كـــان التـــابعون و ( يـــ  3) 

ا اهــات مــا يوــت إاهاتــا  ولعــي مــا يوــت لعيــا ح ــة ألنــا مــن  تقريــر العقاغــد  والجــس  ييهــا و العنمــي يف
 جاء من بعده   يهذا ال يىن  ملن يقول با  والدليل ألنا  ل :

اليت ا ـتقرت و  (( السلفأن الو ابة اه، ألنه  أقوال ختال  ألقيدة من يىمون ألعىه  بـ ))
مسررةلة مــن  لــ  و  بعــد ( ييمــا  ااشررونة اجملسررمة وكيــل مــن ) و  ( مجهررور اانابلررةعقيرردة ألنيهــا ) 
نررو  قولــا تعــاىل )  رولينقــد  و  ألنــا ألــا   عبررا ابررن كهــا  الوــ ابة ميــل  ينقــد اهــ، ألــن التةونررلق

يف  ( والطرب  13/428)  ابن حجر يف الفتح) الظر  نكشف عن شدة يقال: (  نكشف عن ساق
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نبردو عرن رمرر  التةونرل:قال مجاعة من الصراابة و الترابعني مرن ر رل ال: )) وق ( 29/38)  تفسريىل
  (. شدند

)  (( الوا دة يف قولا تعاىل:رندأتويل لعظة ))(  27/7تفسريىل )يف  الطربي رمحه هللاوكذل  لقل 
جما ررد وقتررادة  أيضــا  ألــن ،األــة مــن الىــن  مــنه : ولقرروة ملوسررعو( ( وإانوالسررمام بنينا ررا  نررد 

مــن أغمــة التــابعل   ابررن جرنررراتبعــي  و جما ررد ــ ا   و فررابن عبررا   سررفيا(ر وابررن دنررد و ومنصررو 
ر( السلف علهللا قول واحد يف ما نسمهللا يقهل كس  املتطاولة ا هنة الذين ي ألمـون يجي  يىتىاغ و 

يف الت ويــــل ابتــــداءا   وهنــــاك الجيــــل مــــن  رقرررروال السررررلف  مــــع العنــــ  أبن هنــــاك الجيــــل مــــن ولعقيرررردة
سيات بينه  يف مىاغل العقيدة كما  يتهل ل   ل  إب ن الا تعاىل ألند الجس  ألنا اخـتسيه  االخت

 .يف العقيدة
 

 :فنقوللعود 
  وه الء اليساة ليىوا ألنا رتباع التابعنية تشمل الصاايب والتابعي و ( القرو( الاالثة اوري إ

 د جة واحدة ال يف املرتهة الشرألية وال العنمية.
  متعــاوتون يف مقــامته    وهــالصرراايبحتقــق يــيه  شــروف تعريــ   إ انهــ  ألــدول ك  فالصرراابة

لضوجه  العقهـي يمـن بنـن مـنه  د جـة االجتهـاد قنيـل جـدا ابلنىـهة آ،ـاا ألـدد الوـ ابة  العنمية و 
فلرريد درجررة سرريدان ابررن عبررا  كوالررد بررن الوليررد  و  درجررة ابررن مسررعود  وهـذا مقــر  يف اآ ــول  

 .كبالل
ييمــا مل جيمعــوا ألنيــا أو ييمــا  اجتهــاد  لــ  كــس  أهــل العنــ  يف أقــوال الوــ ابة و ول يــد يننقــل 

ـ مــع اآخــذ يف االألتهــا  أبن مىــ لتنا الــيت لــتجن  ييهــا وهــي مىــالة الت ويــل ألنــد جمالــا النظــر واالجتهــاد 
اثبتــة النجــن آحــد أن ينجرهــا ـ وإأــا لريــد أن لــرد  ) وعنررد الصرراابة علررهللا وجرره اوصرروص (الىــن  

حـص ا ـتدالح  بـا هـو ح ـة ألنـيه      لـرد ألنـيه  أبننا ا هل الذين حياج ولنـا  ـذها الوـ ا أل
الـذ   ـا  ألنيـا أكيـر  التفرون وه التةونرل و كابرعرن الصراابة  وخالة إذا وجد يف املسرةلة قرو ( 

     الىن  من الو ابة:
 (:473)ص  صولإحكا  الفيف كتابا  الباجي رمحه هللا ربو الوليداإلما  الفقيه يقول 
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قول الوـ ا  أو اإلمـا  إ ا  هـر والتشـر عيـث يعنـ  أن يعـ  ساألـا املىـنمل وا ـتقر  :فصل )       
 اهـألنا  ل  ومل يعن  لا هال  وال سع لا  نجر ي لا إ،اع وح ة (

كتو  أبن أتويست الو ابة املشهو ة لو كال، ختال  لد يعي هذا القول داللة واد ة  يادة ا
 .ة اإل سمية ما  ج، ألنها الو ابة والتابعونالعقيد

 :(489)ويقول يف ص  *
  فبرينهم لراايب كرالنجو ر قـال:ألـا  و لره وسرلم النرص لرلهللا هللا عليره) ا تدلوا  ا  و  ألن 

  واه .قل  ل  ييمن بعده  يعا ق، حاح  حال من ومل ي ا تدنتم اقتدنتم 
ا ال يــدل لوـ ابة ح ـة ي لـ،ـاع ان إإدل ألنـا  وهـو أن هـذا ااـرب لـو  ـت و وجرواا رخرر:

مل يــدل  لــ  ألنــا أن  ــاغر   مؤمنررو(لرراايب ر: كمــا ألــا لــو قــال،ــاع  ــله  لــي  ع ــة   ألنــا أن إ
  ومنل.ليىوا  الو ابةمة ممن لي  من اآ

التمىـــ  ابلـــدين ومل  تنعـــوا ومل يـــ ل ن الوـــ ابة مضـــوا ألنـــا الىـــسمة و ا ـــتدلوا ألنـــا  لـــ  أب
 يوجا أال يجون قوح  ح ة. تشاجروا ذهل حال من بعده  آب  اختنعوا و وليى، ه بعضا  بعضه  

ي  دـ عامرا(زمـن  أواخـرالتشـاجر مـن : ألا قد جـرى بـل الوـ ابة مـن االخـتسء و واجلواا
يي ــا آجــل  لــ   ابلــدين   مــا قــد ألــرء  وكنهــ  مــع  لــ  متمىــ  معاونررةاي  هللا ألنــا إىل سخــر أ
 ابتعاب.طل وهذا اب ح ة. إ،األه ألندك أال يجون 
عتـد بـا ح ـة : إن قول التابعل ح ة ييما اختنعوا ييا  وإأا ي  ال لقولوهو ألنا  :رخروجواا 

 االختسء.ي ال ما تعنقت  با من  ألنيا ييما اتعقوا 
وسـاع الـوحي والتن يـل  لرسول للهللا هللا عليه و لره وسرلملا تدلوا أبن الو ابة لجيرة لقاغها 

 .التابعل الذين لي  ح  هذا احلظعرية احلق واملراد ابلقول من ومعرية أ هابا أقرب إىل م
،ـاع الوـ ابة ألنـا حجـ  مـن جهـة االجتهـاد  وإأـا مجعنـون اإل،ـاع حتينون إ: ألج  واجلواا

 طريقا النقل وما ألن  قودهل درو ة ال لظرا  وا تدالال . ماح ة يي
 ال حيتمـلابة يف يهـ  الـنك الـذ  آن التـابعل والوـ   ابختواص الوـ ابة  ـا قنـت  ةألرب  يس

 الت ويل ألنا حد  واء.
أن هذا الذ  قنتموهل جيعل قول الواحد من الوـ ابة ح ـة آلـا أقـرب إىل وهو  :رخروجواا 

  والتن يل.ساألا لنوحي و  الرسول للهللا هللا عليه و له وسلممعرية احلق واملراد ابلقول  ملشاهدتا 
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 املعىن مل جيـا أن  ـتك بـا ،ـيعه الو ابة  ذا احلج  حذا ي ن مل جيا أن  تك واحد من         
 .(اهـ

 (: 744 / 2)لا شرح اللمع  يفالشريادي  إسااقذكر اإلما  ربو 
رلراايب كرالنجو  هنهرم  ألا قـال: سلمالنص للهللا هللا عليه و له و احتج أيضا   ا  وى ألن )

 .وعمرر اقتدوا وللينن من بعدي ريب بك وقولا:  اقتدنتم ا تدنتم
 ـــ  االجتهـــاد يف  اإلقتـــداء  ومـــن  ـــ  ابإلقتـــداءأمـــر  : أن هـــذا مشـــلك الـــدليل آلـــاواجلرررواا

ألنـد حــدومل املىـاغل وال يقنــد بعضــه   ون  لــ يــ ب  كــالوا يععنـ  تــرك التقنيـدا ـواب وطنــا الـدليل و 
 بعضا .

نيـد  يي ـا جيـوز حـ  التقعامة  آن العنماء مـن الوـ ابة ال: أن هذا ااطاب لنوجواا  خر
 : إلا جيا ألنا العامة أتهاع العنماء منه (.اهـوحنن نقول  أن يجون املراد با ألامة الو ابة

 
 :( 390/  4) *ونقول اإلما  اآلمدي رمحه هللا يف كتابه اإلحكا  يف رلول األحكا  

يهــل جيــوز لفــلهل  اإلتهــاع مــذها الوــ ا  لــي  ع ــة واجهــة  إنإ ا اهــ،  الاانيررة:)املسررةلة 
 قنيدهل؟ت

وأمــا اجملتهــد مــن التــابعل ومــن بعــده  يي ــوز لــا  خــسء أمــا العــامي يي ــوز لــا  لــ  مــن  ــل 
يف جـواز تقنيـد العـامل  الشرافعيجوزان تقنيد العامل لنعامل  وإن مل جنوز  ل  يقد اختنـ  قـول دهل إن تقني

 ألــا اشــلف التشــا  مــن التــابعل لنعــامل مــن الوــ ابة يمنــع مــن  لــ  يف ا ديــد  وجــوزهل يف القــدمي   ــل
  وامللتـــا  امتنـــاع  لـــ  مطنقـــا   مل أيج يف قاألـــدة االجتهـــاد إن شـــاء هللا ات ةمذههـــا ات ة  ومل يشـــلطا 

 تعاىل(.اهـ
 
التاقيررق املررةمول ملنهررال األلررول علررهللا يف كتابــا  محــا هللا الهيضــاو  اإلمررا  القا رري يقــول * 
 (: 530 ) ص املنهال

يف القــدمي إن  الشررافعي ــة  وقيــل: إن خــال  القيــا   وقــال : قيــل: قــول الوــ ا  حالارراين) 
ننع التقنيد  وإ،اع الو ابة ألنا جواز هالعة بعضه   ) فاعتربوا (التشر ومل  ال  لنا  قولا تعاىل: 

 (اهـ. وقيا  الفروع علهللا األلولبعضا   
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مررن  ىلعلررهللا  ررري ري ر( قررول الصرراايب لرريد  جررة األخرررية: فرران ر سرريادة الرردكتور اجلملررة 
 .حجة يف فروعها فال نكو(اجملتهدنن يف رلول الدنن  

 اجلوامررعتشررنيف املسررامع  مررع يف كتابــا  اإلمررا  البرردر اليركشرريوالظــر إىل لعــ  الجــس  ألنــد 
3/442. 

يف ألهــده   ومــا خــرج الودــع  إالالعتنــة  مــا كالــ،يــالجس  يــيه   تنــ   يابتــداءا   التررابعو(أمــا 
مــع اإل ــسمي وأدوا هل الــيت مــر  ــا  و ه   وهــذا يــد ك يف ابب التشــريع يف ألوــر  إالاالحنــراء والن ــن و 

من مجالته  يجل اتبعـي  ـا  ألنـا الـنهج الوـ يت كـان مـن أغمـة الىـن  الـذين  ال لقنل ل  ين ن 
 اآدلة.اآدلة القطعية من حيث اليهوت و  يتهعون ييما وايق

ال التـابعل  ـ أكير وأشد اهاات مـن حـ من الناحية العلميةي اح  قد يجون ـ  رتباع التابعنيأما 
التنقيــة و  ــنع، الجتــا  وب ينــ، النــوازل واآحجــا   وح وــن، التوــعية و  العنــون حيــث د ولــ، العنــو  و 

كـان مـن زمـرة   اإلمرا  رو ااسرن األشرعري رمحره هللاال تنىـا أن من العنـو  والعنـون واملىـاغل  و  لجيل
عقاوررد ال شــ  ييــا ألــا مــن  األشررعري رمحرره هللايعتقــدهل متوــد   القــرن اليالــث  يمــا أأليــان وألنمــاء و 

  الن ر يف النصوص   علهللا ظوا ر النصوص.رلول ا جتهاد و اليت ب ني، ألنا  السلف
  كان ألنيـا الىـن   هو خسء ما السادة األشاعرةبا  ما جاءيجل من حياول أن يدألي أبن 

 ال يعه  مهناهل.يود  منا كس  ال يد ك معناهل و 
د  ألنـا  ـو ة امدمـي  هـودهل حلـ  و الـذ  يـدألي أن مع داود اجلرواريبون اليساـة ألي  مـن القـر 

 نعررررررم إمرم مرن القررو( الاالثرة  املعتيلرةو درنرة  اجلهميرة  والقالكرامية  و ألي  من القرون اليساة 
 أن ينجر  ل .أحد !!!! وال يىتطيع 
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 : ( 3قول  ص ) * 
 ألتقاد: يف بيالا ملنهج الىن  يف مىاغل اال

 .اخل (...رثبتوىل.ادنث يف رمر العقيدة ) األول ما رثبته القر ( رو ا
 وقعة: إىل: هذا الجس  ييا متويا وحيتاج رقول
هــل كــل مــايف القــرسن قطعــي ن حمجــ  أو منــا مــا هــو متشــابا ؟!!!  و : هــل كــل مــا يف القــرسرو ً 
ت التظــا  ا ــواب  آن الفالــا ألنــا سايحنــن ال حنتــاج إىل   و منــا مــا هــو  ــ  الداللــة ؟!!! الداللــة أو

 من القطعي من اآلعاظ.ل  دالالت ألعا ا هو من الظ  الكذالجتاب املتشابا ال احملج   و 
 نسةل:نستشكل و و 

  ي  ا  ال حاجـة بنـا إىل ) ري ر( ر لب ما يف القر ( من احملكم و القطعي ( األولي ن كان 
اجتهـاد   ألنـا النوـوص اليابتـة بة مـن تقـدنه  م اغهـ  و يـا الوـ االتجن  يف بيان جىامة مـا أقـد  ألن

يجــون قــد ا تجــا أمــرا   عمررر بررن اوطرراا ر رري هللا عنررهالقطعيــة يف كــل املىــاغل  بــل إن ميــل  ــيدان 
) يف مسررةلة سررهم شــنيعا  ألنــد اجتهــادهل مــع الــنك  أبن أوقــ  العمــل عجــ  شــرألي مــع وجــود الــنك 

 يقول: رر اىلر ي هللا عنه و  رو بكرمع إن  يدان  املؤلفة قلوهبم ( 
)) رُي مسرام ت لرب و رُي ررت تقلرب إذا قلرر  يف  :  رااً لع رم التجررل علرهللا كتراا هللامو 

 كتاا هللا بغري علم ((.
 ـل موجـود يف لوـوص القـرسن كنهـا هـذهل مـن الوـ ابة و  ال حيولوالدكتو  هنا يعن  أبن هذا 

ألعا ــا هــي مــن  الجيــل مــن: وهــو أبن الاررايناآمــر ينــ  يهــق إال   معهــا االجتهــاد جيــوزالالقطعيــة الــيت 
 املتشابا واملشلك الذ  حيمل معاين هتنعة تىها اختسء احلج .

أبـ   لهـا جيـد تهـع لعتـاوى الوـ ابة يف العقاغـد و أن املت يا من انحية  و من انحيرة رخررى: 
يف  ابررن عبررا مــع  عاوشررةا ييــا  ــيدتن مــا اختنعــ،ألنيــ  اي دكتــو   اختنعــوا اختسيــا  كهــلا   وال  عــا

 .ـ يف مىاغل ألديدة من مىاغل االألتقاد ري الصاابة  واختسيه  ـ مسالة الرلنة
 
 

 .اخل (...القر (.رما قول : ) ما رثبته اثنياً: 
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لررفة أان أ ــ ل  اي دكتــو  ملــا ا ال تيهــ، ر لأل مــا   و  مومهررةهــذهل ا منــة  اي دكتررور: رقررول
؟!!!    ( جترري  عيننرايف قولـا تعـاىل: )  اجملسرمةكمـا يعـل   اجلروارح تيهـ، رملا ا ال  و ؟!!! النسيا(

!! ألـامس   من الوعات  حص تجون ميل الىـن اخل....الساقه والقد  و  ال  الوجملا ا التيه، ر و 
 !!! .؟ ) كل شيم  ال  إ  وجهه (بقولا تعاىل: 
قرالً فالصراة  وإ( كنر  اعدة: ) إ( كنر  انق اجلدل العلميرلول الباث و : أن من اثلااً 

 ــا  واجهــا  االلقيــاد لــا ألنيــا و منه ــا  أ،عــوا لنىــن  ادأليــ، أن رنرر  اي دكتررور مرردعياً فالرردليل (  و 
مـن املفضـوب ألنـيه  مـن  ـال   لـ  يوـل مـن الضـالل و  احليد ألنـا وال تركـا وال مجـاوزهل  وكـل جيوزال

 ؟!!!
عيــث يوــل  قطعيــة اليهــوت و لداللــة قطعيــة ايــ ين هــذهل القواألــد الــيت ؤ ا ــتيعاصها مــن لوــوص 

 ضنل ي ىا ؟!!! .ال ي  كل من  العها ي جعر و 
عنــ  ألنمــا  ألــ  تـ توــد  منــ   خا ــة و  سرريادة الرردكتورالع ــا أبــا ـ هــذهل دألــوى م ألومــة و 

، ألنيهـا ألقاغـد اإل ـس  العنميـة الـيت النهنـأليتا هو خسء احلقيقـة الواقعيـة و ما اد ا لا  أبن ما تقولا و 
املنتىــهل إىل العنـ  والــدألاة  لجــن مـن مودــات هـذا العوــر أن يتىـاق  كيــل مـنالهاطنـة  و الوـ ي ة و 

جلرررب " "و درم رسرررباا اورررال،" "و بتوحيرررد املسرررلمنيقنيـــل مـــن العنمـــاء و اء مـــا قـــد يىـــما " و 
خطـر لتـاغج أوـطن ات الـيت يف  اهرهـا الرمحـة ويف ابطنهـا العـذاب  و  لهـا مـن امل" و  رسباا ا تفاق

مجهور الطعن ألنا لنجس  يف العقاغد و  مي ب اانابلة املعالرود  جمموألات من متهعي  ل  هو ت
مــع جهنهــ     وهــ  ال يتقنــون  ــنعا  وال يعقنــون قــوال  املاترندنررةو  األشرراعرةاجلماعررة مررن ر ررل السررنة و 

 .العريض وتطاوح  املعيض
ص ممـن  ىن  منه  أحد  حـالذين شا هوا ألنا أهل الىنة مل ي اجملسمة ااشونةأن ه الء رابعاً: 

مــن  ر ررل التفررون  مررن السررلفالىــن  كمــا يتشــدقون  يهــ   رجــون كــالوا ألنــا مــذها الوــ ابة و 
مرن علرهللا يخ إسرالمهم ابرن تيميرة و تلميريىل و شرحيمـل هـذا االيـلاء ىنة كمـا ي ألمـون  ويرمـي و أهل ال

 ألاياان هللا !!! شاكلتهم من ر ل ااشو و التجسيم
 رسلم ورنفعق ورعلم و رحكم (: (: ) طرنقهم 3* قول  ) ص

قنـــة ألنـــ  ألنمـــاء  يـــا اي دكتـــو ان بجـــل بىـــاطة حتجـــ  وتقـــر  بـــل تقطـــع بىـــوء يهـــ  و : ألرقرررول
اآشرطة  يهل كل تنـ  الطهقـات الشهاب الذين تربوا ألنا الجتا و  اان   كما يععل كيل من جهنة
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من ــريل يف أهــ  شــ  يف ال  و العقيــدة كــالوا د ــسنــوا لــواء العنــ  و مــن أهــل العنــ  يف كــل ألوــر الــذين مح
 رريا الكررال    يهــ  جهنــوا كــس  الىــن   وتنجهــوا  ــل طــريقه   اة اإللىــان أال وهــي العقيــدة ؟!!!حيــ

  ترديــدها بعـض أهــل هـذا العوــر اآمـو  الــيت األتـادأ أب بـ  ألــن ميـل هــذهل  إلـ  كنــ،  و  رري لررايح
 :تااابل أ د ألنا هذا القولو  وهي ألا ية متاما   ألن الو ة والوواب 

 ـ نينون ،هو  أهـل العنـ  منـذ بدايـة رشاعرة و ماترندنةـ الذين ه  جنه   اولف: أبن األول
يف   اإلمرا  السربكيهذا ما أكدهل أحد أغمة الىنة الذين ال يشق ح   ها  القرن الرابع إىل يومنا هذا ـ و 

 (:  62ص) معيد النعم ومبيد النقم كتابا 
نرردننو( هللا بطرنررق  اامررد رهلل ر و فضررالم اانابلررة ملالكيررة و ) و ررؤ م اانفيررة والشررافعية وا
اقرروا  الشررافعية نفيررة و   حييررد عنهررا إ  رعرراع مررن اا هللا شرريخ السررنة ريب ااسررن األشررعري رمحرره 

بررر هللا املالكيرة فلرم نرر مالكيراً إ  رشرعرايً و  التجسريم رعراع اانابلرة اقروا   رل و  ا عتريال   ل 
   عقيدة (.
) حيمل  يا العلم القاغل:  سلمللنص للهللا هللا عليه و له و  أبن يف هذا هالعة  رحية: اينالا

يمـن هــ  أتونررل اجلرا لني (  الغرالني وحترنررف  املبطلرني ومرن كرل خلررف عدولره ننفرو( عنرره انتارال 
  أليىـوا هـ  جمـدد  كـل ألوـر ؟!!! السادة األشراعرةالعدول يف كل ألور و يف كل مور أليىوا هـ  

  ألنيا:  سماقرن كما أكد لهينا  نوات    و ل كو 
ن جمـدد كـل ألوـر   يمـن كـا) نبعث هللا علهللا رر  كل ماوة من جيدد هليىل األمة رمر دننها (

 .من أهل العن  ؟!!!
 
 
 

لرريد كمررا شرراع علررهللا رلسررنة املتررةخرنن لررن كتبرروا يف علررم الكررال  مررن ر( ) و * أمــا قولــ : 
  .اخل (ة ملا كا(....ونل الصفاه املوالفطرنقة اولف يف أت

:  ـه ان هللا اي دكتــو   مــا هــي امللالعـة الــيت زألمتهــا أن ألنمــاء أهـل الىــنة خــالعوا ييهــا رقررول
 بجل جرأة ؟!!!.  أهجذا وبجل بىاطة تقوحا و رلاابهله وسلم و  النص للهللا هللا عليه و 
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لبدانرة إ(  ريىل الكلمراه هلري اين رخشرهللا علير  السرلب بعرد العطرام  و ) و هللا اي دكتور إ
 سلب العلم (.الضالل و لالحنرا، و 

ابررن عسرراكر والبيهقرري إمررا  اارررمني و لغرريا  و االسرربكي والسررواوي والرررادي و أيجــون ميــل 
والنررووي واليبيرردي وابررن العررريب واوطيررب البغرردادي وابررن املنررري وابررن حجررر والقرررطص والنسررفي 

عقيررل اانبلرري واملرراردي  بررنالوفررا  البيجرروري والبيضرراوي والسرريالكو  وابررن اجلررودي وريباللقرراين و و 
  وكل علمام القرراماه  وجرل علمرام السيوطيلباجي والقرايف وابن حيا( و او  اآلمديوالشريادي و 

 لهــا  أيجولــوا  ألنــو  لفــة و ألقيــدة ويقــا وأ ــول و مــن أهــل العنــ  يف كــل العنــون مــن    ،و  العربيررة 
  مـع أبـ  محنـوا لـواء مل يتعطنـوا إليـا ؟!!!و طنـ، إليـا مـا تعه  جهنة  اب ألنه  ما تقولـا اي دكتـو  و كن

ألوـرا  بعـد  لـ  جـيس  بعـد جيـل و أهـل الضـسل  و هنـة و  دـد شـها ا لدياع ألن دين هللاالعن  والعه  وا
ألقــول ـ صطابتــا الــيت أتخــذ بقنــوب و  اجلهلررةالعرروا  و  طغررا عنررد ألوــر  بــل لــلك ديننــا ملــن هــو أحلــن ـ 

من توىل من  ل قود و دننوا النا  بقود و ممن  ر علهللا درهبممن ساكابن تيمية وابن القيم و ا هنة 
 الو   أببشع الوعات واآلقاب.و لواء الطعن 
 (: ر ل ااشو والتجسيمأما قول  تهعا  لجيل من مت خر  احلنابنة ) و 

قــد لىــن  أبن مـــنهج   يهــذا ال يىــن  لـــ  كنيــا   رحكررم ( مرري ب السررلف رسررلم ورعلرررم و 
  األسررلمهــو  رمرو ررا كمررا جررامه مررن  ررري أتونررل رو رثبرراه(  التفررون  ررو و ) الىــن  يف العقاغــد 

د ا ميــع ـ مل متقــر  ألنـ ـ يت  آن الىــن  ـ كمـا تقولــون و  يهـذا  ــل رحكررمو رعلررم لجـن أن يجــون و 
يـــل تنــــ  اإلحجـــا  تجـــون ملـــن خـــا  يف م ـــعة العنــــ  و  ودـــوا يف القيـــل والقـــال يف ابب العقاغـــد  و 

  اك الو  . ال يىن  لج  هذا القول و ابلتاااملنا رات  و املناقشات و 
دمرررة ر ررل ااشررو ن القرريم و ابررمررا عليرره ربررو نعلررهللا اانبلرري وابررن تيميررة و أمــا إ ا قوــدؤ أن 

 .  كلياً   نسلم لكم   جيوياً و يهذا التجسيم من اانابلة  و مي ب السلف يف العقاود و 
شرريناً   نغسررله مررام الباررار   لقررد شرا( ربررو نعلررهللا اانابلررة قــالوا ييـا أهــل مذههــا: فرةبو نعلررهللا

 : ) كم يف قوله من  راوب التشبيه ما حيار فيه النبيه (.قيل يياو 
يف  ااررافا الرري صتنميــذهل يــالظر إىل مــا كتهــا زمينــا و  شرريخ إسررال  اجملسررمة ابررن تيميررهأمــا و 

) اليت حياول اجملسمة طمسرها وعرد  إبراد را أل( ذا  نفضرح شريخ  الرسالة الي بيرة
  بني عن حاله (.إسالمهم و نُ 
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كــذل  مــا كتهــا (  و  ااررافا ابررن حجررر رمحرره هللا يف ) الرردرر الكامنررةوكــذل  الظــر مــا كتهــا 
تنــ  وأان أألنــ  أن ميــل هــذهل اآشــياء و  ) اإلعررال( ولترروبيخ ملررن ذ  التررارنخ ( يف  ااررافا السررواوي

 . 1النقوالت ال ختعا ألني 
ذا  ـا  ألنـا هجـ  و  برن القريم( احلقيقـي)اال ـ   ابن دفيرلوألنا طريقا  ا  تنميذهل الن يا 

تنشــر تـدايع ألـنه  و  احلشـوية يف كـل ألوـر ينشــطون ييـا  إىل أن  ـا ت حـ  دولـةد  ـ  شـرا   ا هنـة و 
يررة تــدألو ملــنه ه   يــ ين تطهــع و حــ  و  فررابن   !!!!املــنهج املن ــرء والعيــا  ابر وحكمررةسررالمة وعلمة
لــي  مــذها أهــل الىــنة  كمــا أهــل الهــدع  و  ( هــو شـر مــنهجالتفررون يــرى أن مــنهج الىـن  ) تيميررة

 (: 1/118املوافقة يقول يف كتابا ) 
السرلف مرن شرر رقروال ر رل لينن نيعمو( رمم متبعو( للسنة و ) فتبني ر( قول التفون  ا

 اإلااد (.و  البدع
مـــــن متقـــــدمي اجملىـــــمة مـــــن وايقهـــــ  ذهل ال مـــــرة و األنـــــ  أن هـــــيهـــــ  حضـــــرة الـــــدكتو   و ايـــــالظر و 

تقـدون األتقـاد أهـل الىـنة و ا ماألـة  ــواء  ـنعه  أ  خنعهـ   بـل حـ  ألقيـدة مهتدألــة يع خريه  ال متـو 
(  وحقيقـــة ااماقرررةر رررل السرررفه و ألقيـــدة )إال هـــي  ومـــا(  اجلماعرررةعقيررردة ر رررل السرررنة و يىـــموبا )

 ألقيد   هي اإلاهات مع الت ىي . 
 محا هللا  رتمييال  حيث يطعن يف اإلما  احلايظ اله ر اواللهو و  معتقد رحد موالظر إىل 

نقعردىل قـال:  ) عسهللا رب  ر( نبعار  مقامراً حممروداً (يف قولا تعـاىل:  جما ديف ألقيدتا  لردهل حديث 
 من كتابه ) السنة (: 232حيث قال ص   علهللا العرش

                                                           

  بجتاب "الجاش  الوفل ألن ألقاغد وإ ا أ دت الت قيق يف مىاغنا اليت خال  ييها معتقد املىنمل  يعني 1
ابن تيمية" لأل تا  احملقق املدقق أ  العداء  عيد يودة اآشعر  الشايعي حعظا هللا تعاىل  حيث قا  بد ا ة  

ومل يىتطع –كتا ابن تيمية كنها  ومل يود  يف توايق س اغا إال ألن كتها ومونعاتا  وأاه،  ا ال جمال لنش  ييا 
أن س اء ابن تيمية ومعتقداتا ال متيل أب  حال من اآحوال معتقد املىنمل القاغ  ألنا  -امنأحد الرد ألنيا إىل 

الجتاب والىنة  وإىل ميل هذا  جع الدكتو  اآ تا  النشا   ألما كان يظنا يف ابن تيمية  و طر  ل  يف كتابا 
 املاتع الراغع: "لش ة العجر العنىعي يف اإل س " يف ج غا الياين.
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 ررو منكررر ملررا رحررد  م رحررداً مررن ر ررل العلررم لررن تقررد  و  يف عصررران  رريا إ  و ))   اعلرر
ضيل  عرن ليرث  عرن جما رد يف قولره تعراىل: )) عسرهللا ربر  ر( الرتميي من رد حدنث حممد بن ف

 اخل ((.حنير منه....هو عندان جهمي نهجر و نبعا  مقاما حمموداً (( قال: نقعدىل علهللا العرش  ف
  :234ص  لقل يف مجان سخرو 

 اهـ )) وران اشهد علهللا الرتميي رنه جهمي خبيث ((.
كرابن اجملىـمة بـل أد ك املتـ خرين مـنه   الظر إىل أن هذا اانل مل يتوق  ألنـا متقـدميه  مـنو 

 : ( 2/275) خمتصر الصواعق املرسلة ألنيا من هللا ما يىت ق  حيث يقول  يف كتابا  القيم
الرتمررريي و  رررريىل ولعلرررم  فقرررال شررريونا ) نقصرررد ابرررن تيميرررة (:  رررو ظرررا ر  أتونرررل)) ورمرررا 

 اخل ((.لفساد من جند أتوناله اجلهمية....ا
حتقيقرراه ورن ررار يف  للعالمررة ابررن عاشررور يف كتابرره ) انيعــةل كنمــات وخنــت  كسمنــا هــذا بنقــ

 :14الكتاا والسنة ( ص
 أغمــةل طنــع الشــ  بقرلــا يف لعــو  مــن مل ي لــوا اإلنــان حــق وزلــا  يادــطر املتجنمــون مــن  )

  إىل أن  ودـــوا يف امايت وأتويـــل  ـــااإل ـــس  ييمـــا ادـــطروا إليـــا مـــن تهيـــل حقـــاغق الوـــعات وتعنقا
 الهاب. هلإقناألا لنمراتب وإقماألا ملن جاء يعتت إلحلاد  ا ا متشا

الىــن   ــنجوا الت ويــل إب،ــال   أواولجــنه    ملــا د ج ألنيــا الىــن  ومل يــروا ألمنهــ  هــذا هالعــا  
 أتويل.ل تو أوا أن كنتا الطريق  ألعىه  يف حاجة ألنا تعويل الت ويل و أوا

:  عـــىن ألطـــ  قولـــا هللا والراسررروو( يف العلرررم ( ) ومرررا نعلرررم أتونلررره إ  تعـــاىل:ويىـــروا قولـــا 
  .ألنا ا   ا سلة الراسوو(()

إ( كررل  : )إ  قــال تفصرريل التةونررلن ألـ اإلمىــاكيف بيــان وجــا ألـد   إمررا  ااررمنيولقـد أبــدع 
 ا يعـل  لـ  يهـو قـد   يـ علرهللا عرفهرا يف الكرال  العرريبمؤمن جممع علهللا ر( لف ة ا ستوام ليسر  

  يف أتخـلهل ألـن طنـا الوجـا يـس ياغـدة يث مل حيمل اللفا علهللا ظا ر معنراىل () نعب حيىر الحمالة 
  .لها  ألنا النا  وإيها  لنعوا  (مللرج الهل بل يف أتخرهل ألن  ل  إوا

 اهـ.( إال بايف وجوب الت ويل ألند تعل شههة الترتعع  خسءال: ) وقال الغيا 
اآوىل  نا املنا هة ملا ألدا القـرون اليساـة طريقة امليالوهي   اولفطرنقة وتىما هذهل الطريقة 
 ) طرنقة السلف اسلم وطرنقة اولف رعلم (.ومن ل قال بعض العنماء: 
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السررلف ررشرردوا إىل تطلررب السررالمة مررن اورروت يف  ر( أان:ومعــىن هــذا الجــس  ييمــا أيهــ  
  السرؤال وا إالنا  إىل نصراهم وربر يف الش   فلما مل ننصع ماله خشية قصور األفها  والتورط

(   ري ركاررر علمرراً ألولررف فهرري اعلررم  ري ردخررل يف العلررمطرنقررة ا وإدخررال الشرر  تعررني سررلو 
بيا( التةونل وتفصيله نكار فيه ا حتيرال إىل ا سرتد ل ولعلرم والقواعرد  وكلترا الطررنقتني طرنقرة 

  .(اهـسلوكها دى نسع املسلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : املقدمةأما ما قن، يف * 

م الكال  من ر( طرنقة اولرف يف كما شاع علهللا رلسنة املتةخرنن لن كتبوا يف عل  ليد)) و 
رلراابه الكررا  اعلرم عليه رسول هللا للهللا هللا عليه و له وسرلم و  ونل الصفاه املوالفة ملا كا(أت
علرم وهلل رالتةونرل يف القررو( املترةخرة داىل: ر( املشتغلني بعلم الكرال  و حكم  في(  يا القول مؤ ور
 من رسول هللا و رلاابه ((. ي وجلع

 :رقول
مــن ابب الههتــان  وال مــن ابب  ة ااطــلة الهــذهل العهــاكــ  متنيــ، ألــ  مل تجتــا هــذهل ا منــة و 

ملعريــة ال مــن أ  ابب  يهــذهل العهــا ة تــدل  ــيادة الــدكتو  أبلــ  لىــ، ألنــا أ  د جــة مــن االتمييــل  و 
 ة خا ة العقدية.ال ات يخ املذاها اإل سميأب هاب لش ة ألن  الجس  و 

ألوا يومــا  لوــر مــنه ه   مل يــد  ( أدا  هللا ألــ ه  و  السررادة األشرراعرةي هــل الىــنة و ا ماألــة ) 
العقــا مــنه   بــل هــذا تقــول ألنــيه  أهــل ألنــ  مــن ألنــ  الر ــول وال جمتهــد  الوــ ابة و أأبن مــنه ه  



 

 16 بقلم حسين علي الكبير        تقويم المعوج  

ا أن َيىـــ ن نجـــدة  بنـــ تـــان ألظـــي  ألنـــا هـــ الء اآألـــس   ممـــن يعجـــر يف ميـــل االيـــلاءات و اللهـــات الو 
 حياول تنهيىه  إايها.ه الء  ذهل العرية  و 

تسوند ا مبرا   نصرح يف حرق ر قبل كتابت  هليىل الورقاه و ينو أل   يادة الدكتو   اجع، 
للشرريخ  كتررارنخ املرريا ب اإلسررالميةلــهعض معا ــري  الــدألوى نــ  راجــع يف تامل  رريىل األمررة ر بعرر 

السلفية مرحلة   أو يف اإلسال  للدكتور علي سامي النشار نشةة الفكر الفلسفيو   ربو د رةحممد 
  !!!؟مجهرور ر رل السرنة ) األشراعرة ( معتقرد  تضرح لر  ملراذا ظهرر للشيخ البروطي دمنية مباركة

ىــهتا إلــيه  مــن الجعــر هــل ادألــوا مــا ل ؟!!! مــا هــي أدلــته  يف  لــ   و ملــا ا الته ــوا هــذا املــنهج ؟!!!و 
 إان إليه راجعو( !!! و لكن إان هللو   !!!!الوريت

دكتور تدافع عرن نفسر  رمرا  را العراملني عنردما حياجر    ، مرن ر رل   فكيف ب  اي
 .  يا املنهج  و كيف ترد علهللا  يا ا فرتام عن نفس  ؟!!!!

 ( ما فيه الكفانة ملن كان  له درانة. 13ويف نص العالمة ابن عاشور اليي ذكرانىل ) ص 
 

 :يف العقيدة ( اإلتباع) املي ب الواجب وان: حت، ألن ( 7قول  ص ) أما 
 ( التااكم عند ا ختال، إىل هللا ورسوله (: 1) )  
ا  أبلـ  :إل  أتع ا من طريقة طرح  لنمىاغل اي دكتو   بل لقد  ـا  ألنـد  إحىـرقول 

 ا ماألــة مــن معا ــر  احلنابنــةالــيت ينته هــا هــالعو أهــل الىــنة و التفطيــة تنــتهج لعــ  طــرب التلريــ  و 
 التعنيق من  ألنيها أخطر.كر ا يف معتتت الجس  مهتو ة  والهل ييها خطل و اليو   إن امية اليت   

رو جرل يف كتابره مني كافة ر( ما جام عن هللا عي و ) من املتفق عليه بني املسل: قول  فةو ً  
 متعرنيقبره  التسرليمنق حيتج بهق في( العمل به واجب و سلم من طر ثب  عن النص للهللا هللا عليه و 

 .اخل (آبرام الرجال رايً كا( منهجهم....  جتود معار ته و 
: ي ن هذا الجـس  ييـا متويـا ألنـا ا هنـة ممـن يقـرصون كتابـ  ولـي  لـديه   ـه  وايـر مـن رقول 

القـرسن القطعيـة مـن حيـث قواألد يه  التعامل مع النووص  ي لـ، تعـرء  ـيادة الـدكتو  أبن لوـوص 
ييهـا    خيالفمن حيث اليهـوت  الىنة القطعية من حيث الداللة و  لووص اليهوت  وكذل الداللة و 
مـن مل  سيدان عمررابتعاب من يعتد صسيه   وحذا قتل  ) إ( كا( مستاالً هلا ( كافرهالعها أحد  و 

 ـ لا و  عمرر  يـلوى أن  جـس  جـاء سرلمسيدان رسول هللا لرلهللا هللا عليره و لره و يتوى ير  بجس  و 
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ريب  هــا إىل وتــرك قولــا  و  سررلمرسررول هللا لررلهللا هللا عليرره و لرره و  إىلر ألــا  هــا ألــن مىــ لة  و كــ
أخــرج  ــيعا إىل بيتــا و  عمرررجــاء إليــا يه ــث ألــن جــواب ملىــ لتا  يــدخل   و تــرك قولــاو  الصرردنق بكررر

ن السرمامق  رقرول: قرال رسرول نوش  ر( تنيل عليكم حجرارة مر: ) ابن عبا قتنا  وكذل  قول و 
  (.يهذا أمر معنو  معروء لدى كل مىن . بو بكر و عمررقال: تقولو( هللا  و 

جيرب علير  ذلر : ( تو اها يف الكرال  و رما املسةلة اليت تعرفها جيدًا  وكا( حرايً ب  ر 
كلهرا برل القليررل منهرا قطعري حمكرم واألخررر ظرب متشرابهق و رريىل ر(  ريىل النصروص ليسر  قطعيررة  

منره مرا لريد بريا ق ولكرن مرا  رو معتررب و منره   ذا  التشابه  و اليي سبب نشرؤ خرال،ال نية و 
  و  الدعاة إىل ااق األنقيرام  برل  رو درا األتقيامإطالق العباراه املمو ة ليد  يا من سبيل 

ر(    نصررلاو( ررم و  اإلفتررامل اجلهررل  الررينن تصرردروا للترردرند و ر ررر ررل اليخررر، مررن القررول  و 
 .اً نكونوا حىت وعاظ

أهـــل  الـــذين لعـــته  أببـــ  خـــالعوايـــدت   ـــيادة الـــدكتو   و لـــالعل لعقيَمـــنن مـــن أهـــل العنـــ  امل 
التنهـي  حضـرة   أ  هذا من الرج  ابلفيـا والههتـان و !!!واحدا     ا كر ا؟!!!الىن  يقول  ذا القول

 الدكتو .
) اي رنها الينن  منوا رطيعوا هللا و رطيعوا الرسول و  يف كتابا الجرمي يقول: هللا عي وجلإن  

  فرري( تنررادعتم يف شرريم فررردوىل إىل هللا و الرسررول إ( كنررتم تؤمنررو( وهلل و اليررو  رو  األمررر مررنكم
 . اآلخر  ذل  خرياً و رحسن أتونالً (

لعضــل الــذين أو ــعوا الــدين اقــ  وقعــة مــع كــس  أحــد أهــل العنــ  و لنهــذا متــا  اميــة الجرنــة  و  
 محــا هللا  هــذا  بكررر بررن العررريبالقا رري اإلمررا  ريب التمويهــات ألنمــا  ويهمــا  وتوــ ي ا  لسحنرايــات و 

الىـــاطعة ال اإلمـــا  الـــذ   د ألنـــا مملرقـــة اجملىـــمة  ـــا يقطـــع أوداج الهاطـــل ألنـــده   أبدلـــة كالشـــم  
 الظن.ٌتجد ها  يمة ا هل و  اغا الش  و 

) اي ألنــد كسمــا ألنــا أتويــل قولــا تعــاىل:  ( 1/573) رحكررا  القررر ( يقــول  محــا هللا يف كتابــا  
 (:رطيعوا هللا و رطيعوا الرسول و رو  األمر منكم رنها الينن  منوا 

ـ: ه  العنمـاء  وبـا قـال أكيـر  (( و رو  األمر منكمـ يع  يف تعىل ))  جابر: قال الااين))  
 يقول: ه  العنماء ((. مالكاً   سعنا ابن مسلمةمطر، و   قال مال اختا هل التابعل  و 
 :املسةلة الاالاة :( 1/574) قال و  
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 ) في( تنادعتم يف شئ فردوىل إىل هللا و الرسول (تعاىل:  قولا 
سررنة رسررول هللا لررلهللا هللا عليرره و لرره   يــ  ا مل مجــدوهل يــ ىل كترراا هللا:  دوهل إىل قررال علمررالان 

[: مررا عنرردان إ  مررا يف كترراا هللاق رو مررا يف قررال علرري  كررر  هللا وجهررهيــ ن مل مجــدوهل يجمــا  سررلمقو 
 .ل مسلم يىل الصايفةق رو فهم روتيه رج

 : ) ألندما أ اد أن ير نا لنيمن ( ملعاذ قال النص للهللا هللا عليه و له وسلموكما 
مب حتكم ؟ قال: بكتراا هللاق قرال: فري( مل جترد ؟ ق قرال: بسرنة رسرول هللا لرلهللا هللا ) 

اجتهد ررني و  رلرو  فقرال رسرول هللا لرلهللا هللا   عليه و  له و سلمق قال في( مل جتد ؟ ق قال:
 (. له و سلم: اامد هلل اليي وفق رسول رسول هللا ملا حيبه هللا و رسوله  عليه و

ألـا يـدو  مـع  سرلمنبينرا لرلهللا هللا عليره و لره و الـذ  أكـد  عمرر الفراروقأما اجتهـادات 
  أ  أبا ت كية ؟!!!يف حقا العتا حا هي ا نهةهن  يهل اجتهادات ألمر مع النووص و احلق أينما كا

 .؟!!حىنة يف   يدهلو 
  هـل كـان يتهـع احـوى مسةلة سرهم املؤلفرة قلروهبمالذ  اجتهد مع وجود الـنك يف  عمر
 .أ  الشرع ؟!!!!

متــوايرون هــ    يتجنمــوا معــا أب،عهــ  و رمررر الررووم ولشررا الــذ  ،ــع الوــ ابة يف  عمرررو 
 لرره كلمررة و  لرسرروله لررلهللا هللا عليرره و لرربهم ااررق يف مسررةلتهم هلل  ذكررروا يف ط مــا ري الصرراابة

: ) ري عمررر  يقــال لــا ربررو عبيرردةانزألــا   آلــا مل يجــن ألنــده   وأيتــوا وحجــ  ألمــر  و م حرفرراً سررلو 
كا( ل  إبل فهبط  هبا وادايً له عردون(: إحردامها خصربة و األخررى جدبرةق رلريد   رررن  لو

يضـرب امليـل لنعىـا  رعيتهرا بقردر هللا (ق اجلدبةإ( رعي  اوصبة رعيتها بقدر هللا  و إ( رعي  
الختيـا  اآ   الىـنيمة ابلعـدوة ااوـهة  و اآ   الوبئة ابلعدوة ا دبـة  و والنا  ابإلبل  و  ابلراألي

 لره وسرلم مرن و  وسنة رسرول هللا لرلهللا هللا عليره فةنن كتاا هللا تعاىلالىسمة ابختيا  ااوا  
 ؟ يا كله

 :( 1/576) محا هللا معنقا  ألنا الجس  الىابق  القا ييقول و 
ييمـا مل يقـوال ؟    سرلم[ و  و لرهرسول هللا للهللا هللا عليره تعاىل وقال  هللا: قال رنقال) 
يـــال لجـــن تضـــرب اآم  و فررريل  كفرررر  : دع هـــذا ينـــي  ر ييـــا حجـــ  !!!!نقرررال  أ  فررريل  كفرررر

 ا هـ كسما  محا هللا.ا امليال حص  رج الوواب ( يطنو 
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  مررريا  اجلرردة ال يف الىــنة يفجتهــد مــع ألــد  وجــود لــك مــن القــرسن و الــذ  ا ربررو بكرررو 
   ولا ألند التنازع ؟!!!!.ألنا هللا و  ولا وال يرد إىل هللا و  أيعد ممن يتقول

 
 (: 12) صقل  

يف الطهرارة  نتقلد رقواله( نقتدي املالكي وإلما  مال   و ) إ( من العجب كل العجب ر
إثبراه لرفة  الشرافعي  و  نقتردي بره يفالصالة والصيا  وااج و  حييد عنها  وكيل  اانفي و و 

 (.ئ عي وجل....اخلمن لفاه هللا تعاىل  كصفة العلو  وكلهم نابتها للبار 
 طويت  العنمية.اي دكتو   لقد حلت  يف أمرك و  بل الع ا كل الع ا من  رقول:

ـ لىـيتا أانـاء  مرن وا حسرن ال رن بر ألـ، تعريـا جيـدا   ولجنـ  ـ  كر ل  كسما  و أ وء    
 ت.تدوين  مليل هذهل الفرااب

و أهــل احلــق الــذين تربــوا ألنيــا  وهــي أ ــل مــن أ ــول اإل ــس   وكالــ،  إن مــن قواألــد أهــل العنــ 
اآحهــا  بــدون تع ــك أو وا   ــهقوان  هــي متابعــة العنمــاء و الشــرك ألنــد أقــ ــهها  مــن أ ــهاب الجعــر و 
عردي ابلعهـادة  كمـا يف حـديث   لره و سرلمرسرول هللا لرلهللا هللا علريهم و مت ك  بل و   يعنه  

 : امتبن ح
ر بامم ررووً من : ) اختيوا رحبار م و ألا سع النيب  نا هللا ألنيا و سلا و  ن  يقرأ هذهل امية) 
حينـون مـا حـر  هللا حيرمون مـا أحـل هللا يت رمولـا  و    يقن، لا: إان لي  لعهده   قال: ألي (دو( هللا

 يت نولا  يقن،: بنا  قال: يتن  ألهادتج  إايه  (.
ة قاألـــدة يف التعامـــل مـــع العنمـــاء   ألنمـــاء اآمـــة مـــن أهـــل الىـــنة و ا ماألـــولـــذل  قـــر  ،هـــو 

 .  تعر، ااق ولرجال () اعر، الرجال واق  و الرجال يقالوا: و 
للتاقيرق يسان  و يسان  اب   ألا من أهـل الىـنة و ا ماألـة  بـل قـد  نعبدلذل  مجد أن من و 
( الــذ   يعــا  أل هــادهل إىل د جــة  ابررن تيميررة لُعبرراديريعولــا إىل مقــا  العوــمة كمــا حوــل )    للتعليررق

و الهاطـل و ال يـن و االحنـراء   طعـن ييـا هـو ااطـ ومة  يما وايق ألنيا هو الوواب  ومـا خالعـا و الع
 لو اجتمع، ألنيا كل ألنماء اآمة.و 

كةثر عبد اماث   ة من معاهي   قيمة لهعض النوـوص و وه  يف  ل  يتمىجون صيوف واهي
قوله عي وجل ) اي رنها الرينن  منروا يتنا ون و   ود يف: ) ليو  ااق ولو كن  وحد  (هللا بن مسع
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)) إ( هللا جعلكرررم  لأللوـــا : ربرررو بكرررر الصررردنق لـــذل  قـــال  و اتقررروا هللا و كونررروا مرررع الصرررادقني (
املفلاني و مساان الصرادقني ((  فقرال: ) للفقررام املهراجرنن الرينن رخرجروا مرن داير رم ( إىل قولره 

ىل: ) رولئ   م الصادقو( (  مث قال: ) والينن تبروموا الردار و اإلنرا( مرن قربلهم (  إىل قولره تعا
تعاىل ر( تكونوا معنا حيث كنا  فقال: ) وقد رمركم هللا سباانه و  تعاىل: ) فةولئ   م املفلاو(( 

و  لره و سرلم: ))  اي رنها الينن  منوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني (  وقال النص للهللا هللا عليره
 روليكم وألنصار خرياً ((  ولو كا( لكم من األمر شيم ما رولهللا بكم (.

  يف مـن بعـده  مـن   أال يجـون  لـ؟!!! كا( الصاابة نتفاوتو( يف العلم و املقاماهي ن 
 .أهل العن  ؟!!!

 لرهللارمريت ع   جتتمرع: ) املترواترسرلم حردنث النرص لرلهللا هللا عليره و لره و  كذل  تنا ـيت و 
النعـظ املتعـق ا   حـدييا  متـواترا  يف املعـىن و أيعـ(  الريي رواىل ركارر مرن  سرة عشرر لراابياً   اللة

 . ريا  خا ا  قد نر ابإل س  !!!مع س  كيلة من القرسن عديث أو أار ألن   ا  يقود با 
 سرررلمرسرررول هللا لرررلهللا هللا عليررره و لررره و بـــل إن الطـــاألن يف هـــذا الجـــس  طـــاألٌن يف حـــديث 

انتاررال املبطلررني   دولرره  ننفررو( عنرره أتونررل الغررالني  حيمررل  رريا العلررم مررن كررل خلررف ع)غــل: القا
 ألنـق ألنيـااخل ااردنث (  ...تقاترل.طاوفة مرن رمريت    تيال)  كذل  حـديثو وحترنف اجلا لني (  

 اإلما  البواري رمحه هللا يف لاياه  فقال: )  م العلمام (.
 ورسةل  اي دكتور:

إىل القــرن الرابــع ألشــر الىــابع........ع وااـام  والىــاد  و عنــ  يف القــرن الرابــمـن محــل لــواء ال  
احلـال  يـ ن  ـ ل، كـان ألنـا شـاكنته  مـن أهـل العنـ  والعمـل و   مـن؟!!!  و  األشراعرةاملادي  أليىـوا 

حلـن يف ألقاغـد املىـنمل  ألـي  إمـامه  منـذ أن حوـل احنـراء و  األشراعرةألن محنة لواء العقيدة كالوا 
  أيــن هــ  اآلــوء مــن أهــل العنــ  مــن اتهــاع التــابعل ؟!!!ربررو ااسررن األشررعري رمحرره هللاا  هــو اإلمــ

 اإلمررا  ربررو ااسررن األشررعري  ملــا ا مل يتوــدوا لسحنرايــات العقديــة مينمــا يعــل ؟!!! القررر( الاالررث ()
قـرون هـ  جمـدد  ال كـالوا  األشراعرة  ألـي  اخل ؟!!!الىـاد .... من كـان يف القـرن ااـام  و  و ؟!!!

 له و سلم: )نبعث هللا علهللا رر  كل ماوة من جيدد لقوله للهللا هللا عليه و   موداقا  املتسحقة ؟!!!
 هليىل األمة رمر دننها (.
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)  ااافا السيوطي رمحه هللا يف رسالته ) تقرنر ا ستناد يف تفسري ا جتهاد (ولقد  كر      
 (: 61ص 

إىل ر( اخل ((  ن يوجـدوا كنهـ  جمتهـدين....القرو  املهعواون ألنا  ا  ا تقر: قد قل  ))
رو الطيررب سررهل بررن حممررد الصررعلوكي رو الشرريخ رو حامررد ألــدوا ألنــا  ا  املاغــة الرابعــة و : )) قررال

هـو   و الغريا ألـدوا ألنـا  أ  املاغـة ااامىـة أ ـ اب الوجـوهل  و من اجملتهدين و  كسمهاو  إما  العراقني 
ابررن دقيررق ألنــا الىـابعة   و الرافعرريألنــا الىاد ــة تاويـا  و يف ي ابررن الصررالحمـن اجملتهــدين كمــا  كــرهل 

 كنه  مو وء ابالجتهاد (( اهـ.  و البلقيبألنا اليامنة و  العيد 
ابرن دقيرق العيرد و البلقيرب ا سفرانب األشرعري  والغريا  األشرعري  والرافعري و يالظر إىل 

 أو ألنا منهج الىن  يف االألتقاد. فكلهم رشاعرة
ابررن دقيررق العيررد ـ انقــس  ألــن اإلمــا   (13/383) يف الفررتحاألشررعري ر ااررافا ابررن حجررقــال 
 : مسةلة التةونل و التفون يف تقرير  رمحه هللااألشعري 

ق علرهللا قال ابن دقيرق العيرد يف العقيردة: نقرول يف الصرفاه املشركلة إمرا حرق و لرد)) و 
مل ننكرر لرهللا مقتضرهللا لسرا( العررا من أتوهلا ن ران  في( كا( أتونله قرنباً عاملعىن اليي ررادىل هللا  و 

 ( ا ر. رجعنا إىل التصدنق مع التنينهتوقفنا عنه و إ( كا( بعيداً   و عليه
األشررعري اإلمررا  السرربكي  لإلمــا  العسمــة الــذ  مل يــر ميــل لعىــا والظــر إىل الجنمــة ا امعــة

 (: (62)) معيد النعم ومبيد النقم ص  اليت أو دها يف كتابارمحه هللا 
هلل اامد ر يف العقيدة ند واحردة  واملالكية وفضالم اانابلة ر و الشافعية انفية و  ؤ م ا)) و 

كلهم علرهللا رري ر رل السرنة واجلماعرة  نردننو( هللا بطرنرق شريخ السرنة ريب ااسرن األشرعري رمحره 
 اقرورعراع مرن اانابلرة   رل ا عتريال  و  اقروهللا    حييد عنهرا إ  رعراع مرن اانفيرة والشرافعية 

وجلملررة عقيرردة األشررعري  رري مررا ة فلررم نررر مالكيرراً إ  رشررعرايً  و برررر هللا املالكيرر ررل التجسرريم  و  
 ر و ا عقيدة ((.تلقا ا علمام امليا ب ولقبول و  تضمنته عقيدة ريب جعفر الطااوي اليت

لنرجـل  عبرد هللا برن مسرعود  أو ملعاونرة ُعبرادةأما اال تشهاد  قوالت بعض الو ابة كقـول 
اهترا  السرادة األشراعرة قردناً  يف حماولت   سهل يض   يف املقربة و أمياحا يهي يف  ل موقعهـا الذ  

يجعــي يف الــرد وإل احــا من لتهــا  و  التقرردند للسررنة وا مررن ذوي ا  تمررا  واملتابعررة و حرردنااً مل نكونررو 
 ألني  اي دكتو :
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كــذل  عر   و أشــ كترراا األمسررام و الصررفاهو  ــاحا  السررنن ــاحا  اإلمررا  البيهقرريأن 
والبلقيرب والنرووي  أشـعر   ابرن عسراكركـذل  احلـايظ أشـعر   و اوطيب البغردادي حايظ املشرب 

والشرررريادي واآلمررردي ربرررو حيرررا( و  ابرررن رشرررد اجلررردوابرررن حجرررر والقا ررري عيرررات وابرررن اجلرررودي و 
د والقررررايف اارررق األشررربيلي وابرررن دقيرررق العيررراارررافا عبرررد والسررريوطي والسرررواوي وابرررن القطرررا( و 

ث النهـو  احلـدي ـله  ابمالء  وكـل هـ الء ساث  اهتمـامه  ابلىـنة و الغماري واا والكوثري و ااطو 
 ال ينجر  ل  إال من كان با  مد.معروية معنومة حمعو ة و 

 وليد نصح يف األفها  شئ        إذا احتال النهار إىل دليل
 والغرنب من  سيدي الدكتور:

 لـ  ألنـد  ـسمتا  و هـ  ،يعـا   و ـواب يهمـ  و بىـ  الع احتقا ك لجـل النـا   وا امـ  حـ 
  يج لـ  تقـول أو تريـد أن تقـول 9ص(  جيرب علرهللا كرل انظرر **اخل)  الشراطص:ا تشهادك بجنمـة 

نوـوص  وهـ  مـن مل لـذكره  كنهـ  ـ جيهنـون قواألـد التعامـل مـع الأولئـ  اآألـس  الـذين  كـرانه  ـ و أن 
 النفة بعنومها.أ ابب العه  والعقا واآ ول و 

 ) ابرررن تيميرررة (يتهنـــاهل شـــلك ميـــلب هـــو واوقـــ  بعـــد  لـــ  ييمـــا يجتهـــا و آأل ـــا واآ ـــر وا
  ومل يععنهـــا أحـــد مـــن الىـــن  وال مـــن )اجملررراد (  ألنـــدما ينجـــرا )ابرررن دفيرررل (تنميـــذهل العابـــد لشـــيلا و 

 :69) اإلنا( ( ص الظر إىل كنمتا اليت يرددها يف كتابا اان   و 
فيرره اوَلررف مبترردع حمررد  مل ننطررق برره السررلفق و  مجمرراد تقسرريتقسرريم اللغررة إىل حقيقررة و ) و 

ليد النياع فيه لف ياًق بل نقال نفد  يا التقسيم وطرل   نتميري  ريا عرن  رياق و علهللا قولنيق و 
خرايـات مـا يـذكر مـن ترهـات و  اخل (الفرروق نبرني رمرا فرروق وطلرة.... هليا كا( كل ما نيكرونه من

 ا إليا.أكا يا من أجل إاهات  دب ما  هوأالأليا و 
  ) ابررن تيميررة لرريد سررلفياً (يف كتابــا  ) منصررور حممررد عرروند (ويجعــي مــا  د ألنيــا الشــيخ 

 (.اجملاد يف اللغة والقر ( الكرمي يف كتابا )  املطعبكذل  الدكتو  و 
ا يقــول ويعتقــد هــذا امللــتن  يف وتيــق  ــميــل هــذا امللــرء  األتقــاد يجيــ  تقــي  ألنــا مــنهج و 

يطعـن ألنـا جن أن تيق يف يهما ملا يقرأ وملا يجتا و ملا يقر  من أحجا  و ن كي   و العقل والعه  !!!
نــو  الــيت جيــا ألنــا اجملتهــد خا ــة ألنــ  املعــاين منهــا هــو أهــ  الععيــا  مــع العنــ  أبن ألنــ  الهس ــة و هال
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وص أن يتقنـا  وتجـون سلـة يهمـا ودـهطا حـذهل النوـوص ولتنـ  العقيا الذ  يريد أن يتعامل مع النوـو 
 .  ي ة ودقيقة !!!!الدالالت 

(  اخلل يف السمام وعلمه يف كل مكا(....هللا عي وج: )مال  بن رندأما ألن إيرادك آار 
ساليــا  مــن النوــوص   ررري مو  قررال مالرر  و ربررو حنيفررةإن جــس  ييــا طعــن مــهطن  يابتــداءا : و يهــذا ال

  مررل مررع النصرروص التعاالفقرره يف رلررول  مبيرريا(يــن ن لتعامــل مــع النوــوص الــوا دة ألــنه  يف العقــا 
ن يجــون ألندغــذ أشــد دقــة   يــالوز  ــعاتا ؟!!!جــل و يجيــ  إن كالــ، هــذهل النوــوص تتعنــق ابر ألــ  و 

 لتعامل معه  ويق قاألدة: حر ا   و و 
ألـ، تعنـ   ـيادة الـدكتو  معـىن ((  و  إ( كنر  مردعياً فالردليل)) إ( كن  انقاًل فالصراة  و 

 العقهيـــة النك ولعمـــل بـــا مـــن الناحيـــة العقديـــة و ي الوـــ ة الـــيت مجعننـــا لقهـــل الـــالوـــ ة يف النقـــل  يهـــ
 اال طسحية كما يف ألن  املوطنت.الو ة 

 
 
 هو امج: إ( موقف ر ل السنة و اجلماعة من لفة العلو: اثنياً و 

 (: (534األمسام و الصفاه ص)يف كتابا )  ااافا البيهقيقال 
سمام علهللا العررش كمرا نطرق ومعىن قوله يف  يىل األخبار ) َمْن يف السمام (  ري فوق ال) 
مام الره ؟ واألول رشربه ولكتراا قد قرال بعر  ر رل الن رر معنراىل: َمرْن يف السرو السنةق و  الكتاا

 ( اهـ. السنةو 
وال يقوــد بــا كمــا يعتقــدهل اجملىــمة أبلــا مىــتقر بذاتــا أو مــن أتاــر بــهعض من ــريف العقيــدة كمــا 

املرالكي األشرعري القا ري ابرن العرريب لـ  كمـا  كـر    لإلما  ريب حممد بن ريب دنرد القرريواينحول 
الرريت فيهررا )  مــن الطهعــة الجامنــة ( 215) العوالررم مررن القوالررم صيف كتابــا املــاتع النــايع  رمحرره هللا

) بعررد ذكرررىل لطواوررف رلرراهبا اولررل بسرربب (  يقــول:  نفضررح ظا رنررة العقاوررد و ظا رنررة األلررول
  . الل (استماعهم ملقو ه  ُ 

تكرراثره يف ذلرر  األقرروال مررن املؤالررف ولررو(: إ( هللا يف كررل مكررا(ق و ة نقمسعرروا القدرنرر) و 
ىن فالرريي ننطلررق رنرره علررهللا قررالوا: إ( رطلررق لقررا يف  رريا املعرراملوررالف  فررةنكروا ذلرر  علرريهمق و و 

رددو ررا يف ااررردنث املررريكور  نفررراًق مث (( ألنرره مبعرررىن عرررال و جرررلق و  فررروقسررراحموا يف )) العرررش  و 
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إنه فوق العرش بياته و عليها شيخ املغرا ربو حممرد عبرد هللا  جامه طاوفة ركب  عليهق فقال :
 . اهـ بن ريب دندق فقاهلا للمعلمني فسدك  بقلوا األطفال و الكبار (

 السرررمام رو علرررهللاعلرررهللا  هــذا هـــو اانـــل  ال كمـــا يىتشـــهد بـــا أهـــل الت ىـــي  أبلـــا يف الىـــماء
تورء امل( ادطرااب  شديدا   و  ضطراامليىتشهدون عديث ا ا ية ) أ  أبا تعيد الظريية  و  العرش 

 حممررد دا ررد الكرروثريلقــد بــل  لــ  العسمــة إمــا  املتــ خرين  ــيد  و معنمــي ) ييــا مــن قهــل  واتــا  و 
لىـــنة و اإل ـــس  دـــد طعـــون ا هنـــة وأهـــل الضـــسل ـ املـــدايع ألـــن العقيـــدة و ا رمحررره هللا( اآشـــعر  

حيـــث  (533)صاآشـــعر   ارررافا البيهقررريالصرررفاه للاألمسرررام و االحنـــراء ـ يف تعنيقـــا ألنـــا كتـــاب و 
 يقول:

) وقوة ا ا ية مذكو ة ييما أبيدينا من لىخ مىن  لعنها زيدت ييما بعد إمتاما  لن ـديث  أو  
قـــد أشـــا  املوـــن  إىل ادـــطراب احلـــديث بقولـــا: ) وقـــد  كـــرت يف  لة املوـــن  انقوـــة  و كالـــ، لىـــ

السررنن الكررربى قــد  كــر يف ديث (  و ويــة بـن احلجــ  يف لعــظ احلـكتـاب الظهــا  هالعــة مـن خــال  معا
)رنرررن هللا ؟   هـــي: مـــع أ ـــاليد كـــل لعـــظ مـــن ألعـــا ه   و  اخـــتسء الـــرواة يف لعـــظ احلـــديث 7/387

) ورنررررن هللاق فةشرررراره إىل السررررمام بدولــــا: و   ) فةمررررا مؤمنررررة ((  مــــع لعــــظ:  فقالرررر : يف السررررمام
  و إله إ  هللا ؟   قال : نعم ( ) رتشهدنن ر(    و ) من رب  ؟ قال : هللا ريب (  و هلبعها (

بيــان مهنــن ادــطرابا  ــندا  و متنــا  ييمــا  وقــد تو ــعنا يف شــرا احلــديث و   )مررن ربرر  ؟   قالرر : هللا (
 اهـ.اك بفية الهاحث (ينلاجع  وهن 94ص القيمنونية ابن كتهناهل ألنا 

 (: 243 – 242/  13)  اليخريةيف كتابا اآشعر   كال  اإلما  القرايفوالظر ألنا 
؟ كيــ  ا ــتوى  ) الرررمحن علررهللا العرررش اسررتوى ( عبررد هللارو اي : ملالرر  جــل  قــال: مسررةلة) 

ررا  مرا ب و ال عنره بدعرة واإلنرا( بره واجر ري جمهول والكيرف  رري معقرول والسرؤ قال: ا ستوام 
 أخرجوهل.  بدعةلاحب إ  

  كــل مجــان بعنمــا  ا دون أ دــا  وإلــا يف: هللا تعــاىل يــوب ساواتــا ألنــا ألرشــدنررد ريبابررن قــال 
  بذاتا.ا : ا توى ألنا ألرشالرسالةوقال يف 

وخرص هللا    ـلهل  أ  بفل معل بل بذاتـا ا ـتوى ألنـا العـر  و وهذا أقرب لنت ويل من اآول
ابرن ريب   يقال ،األـة ألـن   فيبقهللا  ريىل بطرنق األوىلالعامل رجيام ستوام ألنه رع م تعاىل العرش و
 االطسقات.إب  يعتقدون ا هة آجل هذهل  عة من اجملتهدننامجو  عبد الربدند وعن ابن 
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فــل  لــ  مــن هــذا إأــا ينــ مه  إ ا مل يوــرحوا أبلــا لــي  كمينــا شــيء وب :الفضررالموقــال بعــض 
 ـل أتويـل  ويقولـون حـا معـان  اء النوـوص كمـا جـاءت مـن  وإأا قوده  إجر النووص النايية لن هة

الــذوات  يجــذل  يجــون اال ــتواءات  كمــا أن  اتــا ال تشــها ها   ويقولــون هــذا ا ــتواء ال يشــلــد كهاال
 ملنا ا العنماء من القول اب هة.قرب وهذا أ العوقيات.يوب ساواتا دون أ دا يوقية ال تشها 

جسلــا التنــا ألنــا اال ــتواء السغــق ابر و أن ألقولنــا د :اال ــتواء  ــل جمهــول مالرر ومعــىن قــول 
  اآجىا .و  وحنوهل  ا ال يجون إال يف  تيسء دون ا نوهو اال  وألظمتا

  تولف مبا و رع  العررا لره كيرف والجي   ل معقول: معناهل أن  ات هللا تعاىل  وقولا:
تعاىل ال ت التا يف   يس يعقل  ل  يف حقا هلىمية من اللبع و ل    وهو اآحوال املتنقنة واحيئات ا

 .جهة الربوبية
اهل مل مجــر العــادة يف  ــلة الىــن  ابلىــ ال ألــن هــذهل اآمــو  : ومعنــوالسررؤال عنرره بدعررةقولــا: و 

 بدألة.امليلة لألهواء العا دة يهو 
إنر  تتارد  يف رلرول  :مالر جوااب  لجس  كتـا بـا إليـا  أليب حنيفة ر ي هللا عنهو أي، 

 .الدنن وإ( السلف مل نكونوا نتادثو( فيه
  فكرررا( حترنررر  دمرررامم نهم مل تكرررن البررردع ظهرررره يف ( السرررلف ر ررري هللا عررر :فةجررراا
: ويف دماننررا ظهررره قررال تررر  عي يف منكررر ع رريم فلرريل  ظهار ررا فهررو سررداعيررة إلاجلررواا عنهررا 

 ااال.فافرتق  للبدع البدع فلو سكتنا كنا مقرنن 
لـ  بهنـدهل مل يظهـر   ومالر   لعـراباب هلألنـا أن الهـدع  هـرت بـهسد   يـدلوهذا جواب  ـديد
  .اإلماملس  ع بل كينذل  ألجر يهذا وجا ا م

 ابحلديد.: لو وجدت املتجنمل لضربته  الشافعي ر ي هللا عنهوألن 
حترررمي   رريا نرردل علررهللا ر( مرري ب الشررافعي:يومئــذيــيه  وهــو متعــل  الشررافعيةا بعــض قــال 

 . ا شتغال  لول الدنن
  وهــ  مل رلرراابه شررعري واأللــي  كــذل  يــ ن املتجنمــل اليــو  يف ألرينــا إأــا هــ   :لررهقلرر  

 الشافعي عمرو بن عبيد و ريىل من املعتيلةإأا كان يف زمان  اآوىل.وال تن  الطهقة  الشافعيكوا يد  
يجسمـا    الصلئـ   ابحلديـد ولـو وجـدانه  حنـن دـربناه  ابلىـي  يضـس  ألـن  الضـسلة املهتدألة أهـل 
 .ال آ  ابنا



 

 26 بقلم حسين علي الكبير        تقويم المعوج  

آبــ  ظمــوا وال يهتضــموا  ــ ابنا القــاغمون ع ــة هللا والنا ــرون لــدين هللا يينهفــي أن يعأوأمــا 
 كفانة.فقد رمجع  األمة علهللا ر( إقامة ااجة هلل تعاىل فرت   اآمة القاغمون بعر  كعاية ألن 

يمــن ال يعتقــدمها كيــ   :لررهقلرر   الىــنة يجعــي يف  لــ  الجتــاب و  :الشررافعيقــال ا  لــ  
           اهـ(.فسك ؟ تقا  احل ة ألنيا  ما 

 بعد إيرادك لنووص تقول:(  و  السابقني) فضل ( حت، ألنوان  9ص: ) قول 
 را   نشر  يف نقل عنهم فيه  ردى يف العقاورد رو  ري ما اتفقوا عليه من رمور الدننق و ) ف

 اخل (.رنه لواا و ررجح....
: هذا الجس    يت  وال ينتطت ييا ألن ان  ولجن املويهة اي دكتو  أن يجون يهم  أو رقول

حنابلرة مـن  من سار علرهللا مرنهجهمو  تلمييىل ابن دفيلابن تيمية و كأن ألقاغد اجملىمة من  هلتعتقدما 
ا ماألـة ألقيـدة أهـل الىـنة و    وأن ما ه  ألنيا هـي!!!( ه  الىن  ) الىعودية امن ظا رنة ااجادو 

 مل تنمت إليه  ق .   وإن!!!!
 

هبرررم يف  اإلقترررداموألومرررة يف الفرررروع نقتضررري  اإلقتررردام(: حتـــ، ألنـــوان ) 11ص : )قولررر 
 (: األلول

العقــا  آن هنـاك يرقــا  كهــلا  بــل اآ ــول و  الوجــوب ال أألنــ  دلينــا  آن: هـذا االقتضــاء و رقررول
املتابعــة مــن  ــل دليــل وال برهــان  هــذا مــن جالــا  ومــن جالــا سخــر: جيــوز ييــا التقنيــد و العقــا يوــت و 

ا ـة يف مـا يىـما   وخربرو حنيفرة يف عقيدترهاآغمة يف مراتا اإلتهاع هتنعون  يميس  هل يتهع اإلما  
كــل ا يــراهل بعــض الىــن  و لــي   كنــا  كمــيــرى أن العمــل  ــرة  و  رو حنيفررة( يــاملعنو  أن مسررمهللا اإلنررا()

 محـا هللا يف مذههـا يف جـواز  مالر ؟!! أ  يتهـع اإلمـا  ىمة اتهاع ابـن تيميـة  يمـن يتهـعكل اجملااوا ج و 
ذا مـد بـن ألهـد الوهـاب واتهاألـا يـرى أن هـالتو ل ابلواحلل مطنقا   مع أن ،هو  اتهـاع ابـن تيميـة وحم

هــل يتهــع اإلمــا  ؟ و يف املىــما أيضــا أ  ال الشررافعي  وهــل يتهــع اإلمــا  !!!التو ــل شــرك هــرج مــن املنــة
هـــل يتهـــع يف   و أ  ال ؟!!! جمررريم سرررورة البقررررة نرررو  القيامرررةيف أتونالتررره يف خلرررق الكرسررري و  رمحرررد

يف كتابـا  والل برن عطرام كما اه، يف  دودهل ألنـا مع امللالعل استودامه علم الكال  يف مناظراته
رخررربوان عررن القررر ( )كــذل  يف  دهل ألنــا مــن  ــ لا: أ  ال ؟!!!  و  (اجلهميررة الرررد علررهللا الياندقررة و)

ألنـــد أهـــل العنـــ   ـــنعا  و خنعـــا  !!!  أ  لتهـــع  ةاملعرويـــلهـــا املعنومـــة و  ؟!!!   و  ر رررو هللا رو  رررري هللا (
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يف مقـــاالت كعريـــة كقيـــا  احلـــوادمل   ممـــا أوقعـــا كرررابن تيميرررةع منـــا أيج أبيظـــالـــذ  ينهـــا ألـــن شـــيء و
 ألمــا يقولــا أميــال حــرء تعــاىل هللاوإ ــناد املجاليــة وا هــة إىل هللا تعــاىل والقــول أبن كــس  هللا  ــوت و 

الــذ   ــن  يف  كررةيب عبيرردة معمررر بررن املاررىنهــل لتهــع  ــنعنا الوــات يف إاهــات اجملــاز هــذا الشــا   و 
اانابلرة كالقا ري ريب نعلرهللا وابرن   بـل  ـا  ألنيـا أكـابر جمراد القرر (اب  هتوـرا  سـاهل تعىل القرسن كتا

ر  242 الصررواعق املرسررلة يف كتابــا ذكرررىل تلميرري ااررراين ابررن القرريمكمــا    ررري معقيرل وريب اوطرراا و 

 !!!!. اجملسم املوتلا ابن تيميةأ  لتهع  243
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 لتكلف يف التةونل (:) ذ  ا  حت، ألنوان: 13ص : تقول
) نتعني علهللا من كا( من ر ل العلم املشتغل ولردليل ر( نسرل  يف فهرم نصروص الكتراا 
و السنة املسل  الصايح يف د  ه األلفاظ الشرعيةق دو( تكلف رو تعسف....إىل ر( تقول: 

تغام الفتنة وقد ذ  هللا عي وجل الينن حيرفو( الكلم عن موا عهق والينن نتبعو( ما تشابه منهق اب
 وابتغام أتونله (.

 :نقاط  د: يف الرد ألنا هذهل الجنمات رقول
:أن تجرا ك ملى لة الدليل  ومىن  التعامل مع الجتاب والىـنة مطعـن وادـت وجنـي يف األوىل

ألشـــرات اآلـــوء مـــن ألنمـــاء أهـــل الىـــنة وا ماألـــة أببـــ  ال يعهمـــون تنـــ  املىـــاغل والطـــرب  أو أبـــ  
 ــ  إىل حتريــ  الجنــ  ألــن موادــعا  وهــذا أمــر أل يــا منــ   يــ ن كنــ، اي  جهنــة  وجهنهــ  هــذا أدى

دكتــو  ال تــد   مجالــة هــ الء اآألــس  يف كــل ينــون العنــو  وخا ــة ألنــ  املعــاين مــن ألنــ  الهس ــة وألنــ  
أ ول العقـا الـذ  ييـا ابب دالالت اآلعـاظ والنوـوص يتنـ  موـيهة  وإن كنـ، تـد   وتطعـن يـيه  

 ياملويهة أألظ .
لـلى مـن  طبقراه علمرام الكرال ل  ما قن،  ـابقا   جيـا ألنيـ  اي دكتـو  أن تراجـع وأكر  

ه   وكذل  طهقات أهل العقا وأ ولا  والتعىل وألنوما  والعربية ويروألها  واحلديث ومهاحيا  وبقية 
 العنو  الشرألية والدليوية اله تة لتعن  من يىن  هذا املىن .

هو ما يىل ألنيا أهل الت ىي  الذين أيخذون بظواهر الذ  دولتا  التكلف والتعسف:الاانية
النووص مما أدى  ـ  يف بايـة املطـاء إىل التشـهيا والت ىـي   ينـ  يىـتق  يف ألقـوح  الىـقيمة الجنينـة 
) أتويـل بعـض الوـعات املتعنقـة ابلـذات العنيـة  يىــقطوا يف عـا  التمييـل والت ىـي  حـص قـال قــاغنه : 

 والعانة (. رليموين كل شئ إ  اللاية
 :) ومبا فهمها عليه رومة اإلسال  الينن هبم نقتدى (:أما قول  الاالاة

 يقال: (23)ص  إما  اارمني يف الرسالة الن اميةييجعي يف الرد ألنا هذهل ا منة اليت قاحا 
) فصل: قد اختلف مسال  العلمام يف ال وا ر اليت ورده يف الكتاا و السرنةق وامتنرع 

اوا ا وإجرال ا علهللا موجرب مرا ترربدىل رفهرا  رروا اللسرا( منهراق فرررى بعضرهم علهللا ر ل ااق ف
أتونلها والتيا   يا املنهج يف  ي الكتاا  وفيما لح من سنن النص للهللا هللا عليه و لره وسرلمق 
و ذ ب  رومة السلف إىل اإلنكفا، عن التةونل وإجرام ال روا ر علرهللا موارد را وتفرون  معانيهرا 
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ق والرريي نرتضرريه ررايً ونرردنن هللا عقررداً اتبرراع سررلف األمررة فرراألوىل اإلتبرراع وتررر  إىل الرررا سررباانه
 ا بتداع....( ا  ر

يالظر اي دكتو  إىل هذهل الجنمات لتعن  مقدا  اتهاع أهل الىنة وا ماألة ملذها الىـن   بـل 
عري لاحب اجلو رة اإلما  اللقاين األشر  حل يقول مي ص األشاعرةهو أحد  مي ب السلفأن 

 :اجلو رةيف  رمحه هللا
 وكل نص رو م التشبيها             روله رو فوت و رُ  تنينها

(  195 /2) رمحردوهذا بناهل أهل العنـ  ألنـا أ ـا  دليـل مـن الىـنة  يعـي احلـديث الـذ   واهل 
  (1/260)يف شـرا الىـنة  البغوي(  و11/216يف املوـن ) عبد الرادق(  واإلما  33/  1)ابن ماجهو

) كمررا ذكررر ذلرر  الشرريخ حسررن بررن علرري ااسررب يف كتابرره شرررح لررايح  ديث  ــ يتوهــو حــ
رسول هللا لرلهللا هللا أن  عمرو بن شعيب عن ربيه عن جدىلمن حـديث  ( 67العقيدة الطااونة ص

 قال:  عليه و  له وسلم
) إمنا نيل كتاا هللا عي وجل نصدق بعضه بعضاً  فرال تكريبوا بعضره بربع   فمرا علمرتم 

 و ما جهلتم فكلوىل إىل عامله (. منه فقولوىل 
فيرره: ) ومررا   ل قولــا التةونرلوهــو  بيررا( معنرراىلدليــل ألنـا  ) فمررا علمررتم منره فقولرروىل (يقولـا: 

 إما  اارمني اجلرونبييما ال يعن  معناهل  ييجون كـس   التفون دليل ألنا  جهلتم فكلوىل إىل عامله (
 تطهيقا  حرييا  لنك هذا احلديث.

) فري( خرري تفسرري للقرر ( مرا فسررىل   ـنة لتعـق معـ  ييمـا قنتـا يف ،نتـ : : ألنا ك هـلرابعاً 
 القر (ق وخري تفسري للسنة ما فسرته السنة (.

  ياجملىـمة قـالوا : ) نرد هللا فروق رنردنهم (يف قولا تعـاىل ) اليد (وخل دليل ألنا  ل  أتويل 
ق  ولجن أهل الىنة أاهتوا ح  بطـسن زاألمل أب  وايقوا احل إ( هلل ندًا حقيقية ليس  كةندنناق لقول:

هـل يقوـد  ـا  ) تبر  نردا ريب هلرب و ترب (: يف قولره تعراىلقولته  حل قالوا ح : ما املقوود ابليـد 
يقـــ  أ   اتــا ؟ وال لنتظـــر مـــنه  اإلجابـــة ولــذا يـــ ن أهـــل الىـــنة يىـــروا  ريب هلررربهنجــ، وخىـــرت يـــد 

 القرسن ابلقرسن وكذل  الىنة ابلىنة.
) وقررد ذ  هللا عرري و جررل الررينن حيرفررو( الكلررم عررن موا ررعهق و الررينن قولــ   : أمــاخامسرراً 

 نتبعو( ما تشابه منه ابتغام الفتنة و ابتغام أتونله (.
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: هل تقود اي  يادة الدكتو  أبن الىادة أهل الىنة و ا ماألة ألندما توقعوا أما  بعـض رقول
وادـعا  وهـ  متهعـون بـذل  مـا تشـابا امايت املشجست وأولو بعض الوعات ه  حيريون الجن  ألـن م

 ابتفاء العتنة و ابتفاء أتوينا ؟!!
ألنرب فعرالً     ه ال  هـذا  تـان ألظـي  !!!  وهللا اي دكتـو  ال أد   كيـ  أبـدأ هنـا معـ  

 رعر، اآل( ما  ي شوصية الدكتور ااقيقية وما خيفي ورام تل  املا ية ؟!!
حــــول معتقــــدات أهــــل الىــــنة و   رررربابية  مــــن ولجــــن البــــد مــــن اال ــــتطراد يف إزالــــة مــــا لــــدي

ا ماألة  وآن احلج  ألنا الشيء يرع ألن توو هل  يسبد لنا ول  مـن أن لضـع توـو ا  ملعـاين احملجـ  و 
  و بعـد ) التارنرر والتنرونر ( تفسريىل الراورعيف  للعالمة ابن عاشوراملتشابا  ولنق  مع عث لعي  
  ل  لق  مع كسم  وقعات.

 :ما لوا بتورء يىل:( 156 ر 3/155) بن عاشور يف تفسريىل نقول العالمة ا
 ) وقد اختن  ألنماء اإل س  يف تعيل املقوود من احملجمات و املتشا ات ألنا أقوال:

:أن احملجـــ  مـــا ال ختتنـــ  ييـــا ابرررن عبرررا مرجعهـــا إىل تعيـــل مقـــدا  الودـــوا و ااعـــاء  يعـــن 
سرررورة  لـــ  مـــا تضـــمنتا امايت الـــيسمل مـــن أواخـــر الشـــراغع كتوحيـــد هللا تعـــاىل  وحتـــرمي العـــواح   و 

) وقضررررهللا : سررررورة اإلسررررراموامايت مــــن  ) قررررل تعررررالوا رتررررل مررررا حررررر  ربكررررم علرررريكم (: األنعررررا 
: احملجــ  مـــا األلررم  وإن املتشــابا اجملمــست الـــيت مل تهــل ك ــروء أواغــل الىــو . وألـــن رب ...اآلنررة(

 اتضت دلينا  واملتشابا ما حيتاج إىل التدبر.
: أن احملجــ  مــا اتضــ ، داللتــا  واملتشــابا مــا ا ــت ار هللا بعنمــا  روهلمررا:هررور مرري با(للجمو

 .املوافقاهيف  الشاطص  وإليا مال اانفيةإىل  اوفاجي  ولىها ملال ولىا هذا القول 
: يـالنك والظـاهر مهـا الفور: أن احملج  الوادت الداللة  واملتشابا ااعيها  وإليا مال واثنيهما

التضــاا داللتهمــا  وإن كــان أحــدمها أ  الظــاهر يتطرقــا احتمــال دــعي   واجملمــل واملــ ول مهــا احملجــ  
املتشــابا الشــلاكهما يف خعــاء الداللــة  وإن كــان أحــدمها: أ  املــ ول داال  ألنــا معــىن املرجــوا  يقابنــا 

 ية.معىن  اجت  واجململ ألنا معىن مرجوا يقابنا مرجوا سخر  ولىه، هذهل الطريقة إىل الشايع
: مـاال  ـهيل إىل يهــ  معنـاهل  وهـو املــراد فررااقيقي: يالتشــابا حقيقـي وإدـايف  الشراطص) قـال 
: مـــا أشـــتها معنـــاهل  الحتياجـــا إىل مراألـــاة دليـــل سخـــر  يـــ  ا تقوـــا اجملتهـــد أدلـــة اإل رررايفمـــن اميـــة  و
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ووملعرىن اإل رايف  والتشابه وملعىن ااقيقي قليل جداً يف الشررنعةق  الشريعة وجد ييها ما يهل معناهل 
 ( ا هـ  كاري

ي  ا ألنمنا هذا  يادة الدكتو  ألنمنا أبن أهل الىنة و ا ماألة ال حيريون الجنـ  ألـن موادـعا  
وال يتهعـــون مـــا تشـــابا مـــن القـــرسن ابتفـــاء العتنـــة وابتفـــاء أتوينـــا  ولـــي  حـــ  ألسقـــة ابلت ويـــل الهاطـــل  ومل 

اب أبيــديه  ل يقولــون هــذا مــن ألنــد هللا !!!! بــل إبــ  يتشــههوا ابليهــود ؟!!! الــذين كــالوا يجتهــون الجتــ
اليت ــرءون ألنــا التقــول ألنــا هللا بفــل ألنــ  كمــا يععــل كيــل ممــن ينتىــا إىل العنــ  يف هــذا ال مــان  وإن 

 جمال أتويس   هو املتشابا اإلدايف ال املتشابا احلقيقي.
 

 
 
 
 
 
 
 

 الكتب املتةخرة (: ) التاينر لا انفرده بهحت، ألنوان:  ( 5) ص تقول يف 
: وهـذا الجـس  ييـا متويـا أيضـا   ـيادة الـدكتو   يمـا تقوـد ابلجتـا املتـ خرة هنـا  هـل يف رقول

 ابب العقا واآ ول وكتا العتاوى ؟!! أ  هناك كتا أخرى ؟!   
وألنـــا كنتـــا احلـــالتل يالتوـــالي  اآوىل قـــر ت ومهـــدت وقعـــدت كيـــلا  مـــن املىـــاغل الـــيت تعتـــرب 

 د يف كـــل العنـــو   وهــــذا كنـــا مـــن ألوـــر التــــدوين إىل ألوـــر  هـــو  املـــذاها وإىل ألوــــرأ ـــوال  وقواألـــ
ا املــذاها وحققــوا اآقــوال املعتــربة وخنوــوا وحــر وا املــذاها ألنــا التقنيــد  يــاان  هــ  الــذين ا ــتقرص 

ـ ومهما قال القاغنون أو طعن الطاألنون ـ هو جامع لشتات املـذها   فمنت خليلأ ول كل مذها  
مها ك و واب ملا كتا لا القهول ألنـا مـر العوـو  وتـواا الـدهو   والتعـع بـا وينتعـع كـل مـن ولوال ألا 

أ اد أن يجون لا يف مذها ألامل أهل املدينة لويا شاء من شاء  وأىب من أىب  ولي  هنا جمـال إابلـة 
 هذهل املجالة.
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ا إلابلــة هــذهل حيتــاج لعقيــ أمــا إن كالــ، هــذهل الجتــا ملفمــو   احلــال ومتطــاوا املقــال يهــذا ال
 الجتا.

: كما ألهدت  يف هذا الجتاب ال تعوت  ير ة إال وتنقي ابلجس  ألنا ألواهنا  ورعود ألقول
مع إ ها  احلذ  الشديد يف أن يوجد ألني  أو يت ى  لـ  ألنـا أاـر يعنـ  بـا دخينـة مـا كنـ، ختعيـا 

   و ــنعود إىل هــذا ألنــا ألقاغــد وألنمــاء أهــل الىــنة وا ماألــة ولجــن هللا مهديــا ومظهــرهل  وهللا حىــيه
 املودوع ألند طعن  يف تد ي  ا وهرة و لهل من كتا العقاغد.

 
 
 
 
 
 
 
 

) املنتسبو( إىل ر ل السنة واجلماعة الينن انقسرموا إىل مرا نسرمهللا : ( 45) ص قول وأما 
ماترندنررة ورشرراعرة  خصولررا املترراخرنن مررنهم  خررالفوا سررلف األمررة يف كاررري مررن مسرراول العقيرردة  

هم مبررا ظنرروىل تنينهرراً للبرراري عررن مشرراهبة ااررواد   كمررا يف أتونررل الصررفاه و ري ررا  اجتهرراداً مررن
 ورخطئوا يف كاري من مساول العقيدة خطةً ع يماً (ا ر.

  رقول:  
: كران ييما  ـهق أن الىـادة ،هـو  أهـل الىـنة وا ماألـة مل  تنعـوا مـع الىـن  يف العقاغـد رو ً   

األتقاده   وأن مذههه  امخر هو أتويل املتشابا اإلدايف من  يه  يرون أن منهج التعويض من مذهيب
النووص الوا دة يف الجتاب و الىنة  وأب  ليىوا هطئل  آن ااط  يف ميل هذة املىاغل  ـرج القـو  

جلهررم واجلعررد وكيسررا( و ررري م مررن الرررواف  والقدرنررة مــن داغــرة أهــل الىــنة وا ماألــة كمــا حوــل 
 : إب  من أهل الىنة وا ماألة وأب  اخطئوا يف كيـل مـن مىـاغل العقيـدة ييـا يقول واجلربنة واملرجئة 

 أمران:
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ألــد  معريتــ  أب ــول وقواألــد ألنمــاء أهــل الىــنة وهــالعيه  مــن امليهتــة واجملىــمة  آن  األول:
يـــرى أن الىـــادة أهـــل الىـــنة وا ماألـــة مـــن العـــرب الضـــالة  ) ابرررن تيميرررة ( ايـــع لـــواء الت ىـــي  والتشـــهيا

ألة إال إ ا كن، اي دكتو  ختال  ألقيـدة شـيخ إ ـس  اجملىـمة  وألـ، يف خطـر كهـل مـن ألهـاد ابـن املهتد
تيمية  ينو ألنموا أبل  ال تهدأله  وال خترجه  من أهل الىنة و ا ماألة ي ل  هن  مهتدع أيضـا  بـل 

لىـــنة امن يجعـــر كيـــلا  مـــن أهـــل ا ابرررن تيميرررة و ااشرررونة و اجملسرررمةإن بعضـــا  مـــن  ـــعنة طنهـــة ألنـــ  
  ابرن تيميرة الـذ  ي ألمـون أبلـا كـان يعتقـد الىـ ر وألـا  ـاحر  وأن شـيخ إ ـسمه  كالراديوا ماألة 

 كعرهل.
 :) ورخطئوا يف كاري من مساول العقيدة خطةً ع يماً (: قول : الااين  
: كنــ، أحــا منــ  أن تــذكر ا وتتعــدد أخطــاغه  الجيــلة تنــ   ولجــن طريقتــ  هنــا يف رقررول  

 هي الطريق املينا لذل  اي دكتو . ابن تيميةيا ألنا متعوهة وألهاد التمويا والتشف
بـــل كـــان اآوىل بـــ  إ هـــا  احنرايـــات ابـــن تيميـــة وتنميـــذهل ومـــن ألنـــا شـــاكنته  كـــالقول بقـــد    

  وتشــهيها لىــيدتنا لسرريدان علررهللا كررر  هللا وجهررهالنــوع  وقيــا  احلــوادمل ابلــذات وإلجــا هل اجملــاز وحربــا 
نايقل و ل  ل  من الطامات اليت كتههـا يف كتهـا  وهـي م دالـة  ـا ألنيـا مـن ياطمة  دي هللا ألنها ابمل

 هللا ما يىت ق.
 ( ) كلمة إنصا، عن األشعرنة : ( 69قول  ) ص 

  بعد ذكر  جملموعة من الفرق اإلسالمية
 :رقول  
رن منـذ بـاايت القـ مجلرة و البيرة ر رل السرنة واجلماعرةالـذين هـ   السادة األشاعرة: إن رو   

اليالث وب وغ اشـراقات القـرن الرابـع الحيتـاجون إىل إلوـاء مـن أحـد  يهـ  ور احلمـد واملنـة أغمـة أهـل 
الىنة وا ماألة وىف كل ألور وىف كل موـر  ومل يشـذ ألـنه  إال بعـض الرألـاع مـن مهـج اجملىـمة و ـسة 

لشيوه ومن سار علرهللا ابن تيمية اجملسم وتلمييىل ابن دفيل العابد مشههة احلنابنة واحلشوية  ك ميـال 
  وهنا ألقل ل  بعض اآبيات اليت ييهـا  د ألنـا مـن تىـول لـا لعىـا أن يعجـر يف الطعـن يف شاكلتهم

 أهل الىنة وا ماألة:
   نرتي يف ااق إ  لرتي     إ( اعتقرراد األشعري مرسرردد            

 من بني ذي قلرم و لاحرب منررب        وبره نقول العرامرلرو(  سرررر م                            
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 مرا فيرهرم إ  جهرول مرفرترررى          والرمدعرو( عرليره  يرر مرقرالرره                        
 فرير التعامي و اعتصرم مبقرالررره                      واعلرم نقيرناً رنه الرقرول السرري              
 عرمرا نررراىل ألنره لررم نرشرعررررر                    مالمة من مرا   هرلرهوارف                
 قرول امررئ يف دننره مرسرتربصر           وإذا ارا  الرعراذلرو( فرقل هلم              
 عن ربره تررمونره مبرترمرشعرررر           إ( كا( من ننفهللا النرقراوص كلها              

  وتررونره ذا بردعررة فري دنرنرره                      فلريرشهرد الراقرال( رين رشعرري              
 

  وتجنمــ، ييهــا ألــن ) حتقيررق الرررتا  و النصرروص (  ــالة يف  مؤلررف: اي دكتــو  وألــ، اثنيرراً 
أ ول هذا العن  وأل، اي  يادة الدكتو  د  ، ألنـ  ااـسء  واطنعـ، ألنـا شـيء مـن ألنـ  املنـا رة 
وا دل  يجي  تىق  هذهل الىـقطة الجهـلة يف اال ـتدالل ألنـا تر،ـة وات يـخ و ـلة إمـا  أهـل الىـنة 

ا ـتنادا  لـهعض أ ـولا ااا جيـة  بـل كـان  كريا علرهللا اإلمرا   وقـد من عدو لدود متااملوا ماألـة 
ابرن  ارافاااآوىل ب  اتهاع املنهج العنمي يف  ل   أال يجعي  مـا كتهـا اإلمـا  العظـي  حمـدمل الـدليا 

) ور ررل  مرري ب األشررعريمــع ألنمــ  أبلــا ألنــا  ) تبيررني كرريا املفرررتي (يف كتابــا النعــي   عسرراكر
بل  ابن تيميةق  وهو أقرب إليا يف الهعد ال م  من  ل  املعل  املت امل اجملى  مكة ردرى بشعاهبا (

الــذ   ثري رمحرره هللااإلمررا  الكبررري العالمررة الكررو هــذا الجتــاب ح نــي اــواهر الت قيقــات مــن تعنيقــات 
ااررافا ابرررن هــذب و شــذب مــا ك ــذب ألنــا اإلمـــا  ييمــا بعــد مــن أألداغــا الجاغــدين مـــن بعــد ألوــر 

  بل إن هناك ألشرات اللاج  و اله ومل الـيت كتههـا ألنمـاء العقاغـد الكوثريإىل ألور اإلما   عساكر
أوىل بــ  أن تنقــل ألــنه    يجــان ريب ااسررن األشررعري رمحرره هللامـن املتقــدمل و املتــ خرين ألــن اإلمــا  

 آب  ما كتهوا إال احلقاغق ومل يفنوا يف شيء من  لة إمامه .
 رمحرره هللا اإلمرا  رو ااسررن األشررعريأن  دعروى اجملسررم ابررن تيميررة: ادألــاصك  ـلا  ألنــا اثلاراً 

 ألن ما كان يعتقدهل  والرد ألني  وألنا الشيخ اجملى  يف النقاف التالية: رجع
  يــ ن قننــا ـ ) الرجررال نعرفررو( واررقق و  نعررر، ااررق ولرجررال (قــد أن ( أ كــرك أبلنــا لعت1  

تراجــع ألمــا كــان يقــول بــا يهــذا ال ي يــد و ال يــنقك مــن أمــر  اإلمررا  رو ااسررن األشررعريجــدال  ـ أن 
األتقــادان الوــ يت شــيئا   وابلنىــهة إليــا يــ ن كــان  جوألــا إىل مــذها القــرون اليساــة ينــي  هنــاك شــيئا  

إليا آن مذها التعويض هو أحد مذهيب أهـل الىـنة وا ماألـة  أمـا إ ا كنـ، تـ أل  كمـا  جديدا  التقل
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  و هـو مـذها ) اإلثبراه (أبن تراجعـا إىل مـذها مـا يىـما  ابرن تيميرةي أل  إما  الت ىي  املتـ خر 
 الت ىي  يهذا ابطل ومل يجن ولن يجون ألنا الت بيد !!!. 

ج اهــا هللا خــلا   يررق الرردكتورة ) فوقيررة حممررود (حتق( ولــو ألــ   ــيادة الــدكتو  قــرأت مــيس  2
ـ الــذ  حققتــا ألنــا أ بــع لىــخ متقنــة ـ تقــول يف املقدمــة بعــد  ــردها آقــوال ألــدة مــن  لكترراا اإلونررة

 300أ ل  يف مىتهل العلة ما بل  نة  ) اإلونة (الهاحيل وما تو ن، إليا هي بعد عيها أن كتاب 

كنهـا أ لعـ، بعـد    ه واإلنا( والررد علرهللا ر رل الاغرر والُعمرد يف الرلنرةالُلمع واملقا  أما  ر 320 ر ر 
لي  هو سخـر مـا ؤ أتليعـا  وكـذل  قـد ياتتـ   كتاا اإلونة  أ  أن  ر324 ل  إىل قهل وياتا  نة 
 مى لة أخرى أال وهي: 

 ريب ااسررن األشررعريمــن أهــل احلشــو كــالوا يف  لــ  العوــر يلبوــون ابإلمــا   ثُلررةأن هنــاك 
مــــن  اإلمررررا  األشررررعري رمحرررره هللا يف اإلونررررة  وال يظــــن  ــــان أبن مــــا  كــــرهل األ رررروادينــــا  أ ــــه  وأل

يقود با تركا ملا هو ألنيا من أمهيـة ألنـ  الجـس  يف املنـا رات العقديـة مـع  رمحدااللتىاب إىل مذها 
ألمـا يقـول  امللالعل وكذل  تن يا هللا  ه الا ألن مشا ة احلوادمل وإاهات  عات امللنوقل لا تعاىل

وقرأت  ) التبيني ( للاافا ابن عساكرأهل احلشو والت ىي  ألنوا  كهلا   ولجن إ ا  جع، إىل كتاب 
مع بعض امللالعل ألنم، أبن  كـرهل لـذل  إأـا لهيـان مذههـا الـذ  ألنيـا  لإلما  ريب ااسنما حول 

ما يهما معا روان من وكذل  ،هو  ألنماء اان   وال يقود منا  رمحد ألنماء الىن  ومنه  اإلما 
 . إلما  التجسيم ابن تيميةأ ابب احلشو والتقنيد 
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) وانلر متةخرو املي ب التةونل حىت قالوا بوجوبه وركردوا علرهللا رنره رعلرم  :71تقول ص 
ورحكم (  حىت قل : ) وجترلا علهللا الكال  يف تفصرياله  رنبرةق املسرلم يف  رىن عنهراق و  جيرود 

 و  تدعو إليها حاجةق عالوة علهللا خطئها (.اووت فيهاق 
 :رقول

 يهذا كس   ل   يت آمرين: ) وانلر متةخروا املي ب ( رما قول :
مـذها ان ـرهل أهـل الىـنة بعـد أن وجـدت لـا أ ـول ألنـد الىـن   مي ب التةونل: أن األول

د والبوراري ابرن عبرا  وجما رد ورمحرالوات وألنا  أ ه  الو ابة  ولقد لقننـا لـ  بعضـا  منهـا ألـن 
  وإن  ــا  والنضررر بررن ويررل وسررفيا( ابررن عيينررة وابررن جرنررر الطررربي و ررري م مررن رومررة السررلف

 املت خرون ألنا هذا النهج وأيدوهل ينعنة ابلفة أال وهي: 
الذ  أ اب أهل اإل س  كان كل يو  ي يد  ولجان هذا الن ن قضا ألنا ألقيدة  اللانإن 

ذهل العقيدة املتميل يف حعـظ كتابـا وأتييـد  لـ  أبن أوجـد يف  ح افا املوىل عي وجلاإل س   ولجن 
كل ألور من ينعي ألن اإل س   نو املن ـريل وحتريعـات املهطنـل ألـن طريـق لشـ  ألنـو  الشـريعة  مـن 
ألن  كس  ويقا وأ ول وألنو  العربية  هذا هو الذ  ا تطاع با أغمة الىن  وكذل  املعت لة الـرد ألنـا 

 ألنـا أ مـا  وجهنـة املىـنمل وألنـا ألقاغـده   يـ ين كـان أهـل احلـديث أمـا  أألداء اإل س  املشوشـل
شههات بقااي الىامرة وأحعاد اليهـود ومشوشـي اجملـو  الـذين وقعـوا مههـوتل وقـد أ  مـ، أيـواهه  يـس 

 يعريون ما جييهون وال ما ينطقون.
طاع أحــد أن يــدحر أهــل ينــوال يضــل هللا أوال  ل ألنمــاء أهــل الىــنة مــن املتجنمــل اثليــا  ملــا ا ــت

 ال ين والضسل اآهواء والهدع. 
( كالوا قد واكهوا  هو   وخالة مع بداايه القر( الاامن: ي ن املت خرين ) ومن جانب  خر

بعض املهتدألة العاغدين بشههات ألنـا بعـض ألقاغـد اإل ـس  الـيت الـدار أ ـ ا ا كاحلشـوية واجملىـمة  
ـ كالعــادة آن هــذا املــذها قــد  ــا  جيــواب   عرروا  املسررلمنيوالرريت كانرر  تررروق جلمررا ري الرعرراع مررن 
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وأليـــرات يف طريـــق أهـــل الىـــنة منـــذ طنـــوع ليـــل مـــذههه  املن ـــرء ـ شـــفنوا العنمـــاء ألـــن تعنـــي  النـــا  
 وتو يت ألقاغده  إا الدخول يف متاهات ومهاترات ال طاغل من و اغها.

العوالم من القوا  يف كتابا القا ي رىب بكر بن العريب رمحه هللاوخل دليل ألنا  ل  كس   
 حيث يقول:  216ر  213ص  لم

عالمة: وقبل وبعد  فينبغي ر( تعلموا ر(  يىل الطاوفة يف حفا ظا ر  يىل األخبار    ) 
نُقال: إما بن  قصراً رو  دم  مصرًا  بل  ردم  الكعبرة واسرتوطن  البيعرة  وحريار ر( تنشرؤوا 

( إىل أخـر  لكرال  نقررياً و  فتريالً فليسروا ر رال لريل .... اخلمعهم دلياًل  و  تسرتةنفوا معهرم مرن ا
 كسما  محا هللا  ينينظر ي لا عث لعي  يف بيان مذها كل جمى  حشو  تعي .

اإلمرا  الفقيره : أن املـذها لـي  هـو مـذها املتـ خرين بـل حـص متقـدمي املـذها  ميـل الااين
املعتقرررد هــــ ( ي لـــا  كـــر يف   ـــالة املىـــماة  476املتـــوىف )  األلرررو  ريب إسرررااق الشرررريادي رمحررره هللا

 ما لوا: ) املطبوعة يف مقدمة شرح اللمع ( 111ص
 ) يف تكفري من كا( علهللا  ري اعتقاد ر ل ااق املنتسبني إىل األشعري (.   حت، ألنوان: 

)الَفررُق  كتابرهيف  رمحره هللا( هــ 429املتوىف ) اإلما  عبد القا ر البغداديوكذل  الظر كس  
) خا ـــة الهـــاب ااـــام  مـــن كتابـــا  لت ـــد هنـــاك مـــا يـــرد طعـــون الطـــاألنل يف أهـــل الىـــنة  برررني الفةررررقة

 وا ماألة  يع هللا منا ه  وخى  أبألداغه  وخوومه  أهل الضسل يف كل ألور ومور.
  ) رعلم ورحكم (:: وقول الاالث

ا إملـا  يىـل بعنـو  وال جيـادل ييـا مـن لـ   ننتطح فيه عنيا( و  خيتلرف فيره عراقال(وهذا ممـا 
 الشريعة وقواألد وأ ول العقيدة اإل سمية. 

( ألا بىها كيرة اآخـذ والـرد يف دحـض الشـههات ألنـا مـر القـرون  ـا   وألعلمواملقوود ) 
منجـة ألظيمـة يف العنـ  عيـث تراكمـ، لديـا ألشـرات  ) علرم الكرال  (لجل من لا د اية بعنـ  التوحيـد 
 تجن ألند متقدمي أهل العن  من العن  مـن الىـن   هـذا هـو املقوـد بل مئات القواألد واملعا ء ما مل

تعتمــد ألنـــا النقــل الوـــ يت القطعــي والعقـــل  عقيررردة متررةخري ر رررل السرررنةمــن كسمهــ   وأيضـــا آن 
الوريت الطهعي  أ    يت املنقول و املعقول  وهذا اآخل مل يجـن آهـل الىـن  أ ـته ا  ييـا لقنـة 

ـيه، بـهعض املعتقـدات أهل الضسل ولعد  وجود الشه هات اليت بيها أهل الدايانت الىابقة الـيت قـد شب
 املموهة لنيهود واجملو  و له .
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( آن ييا قطع الطريق ألن كيل من شههات أهل ال ين واآهواء ممـن   وألحكموأما املقوود )  
  هـذا جيـدا كان ي نقي ألنـا دـعاء العقـول و قنينـي العنـ   ولقـد كـان هـذا يف ابب العقـا  وألـ، تعنـ

( ال يجـاد  عـا ألنـا أحـد   كاألعمشمع أهل احلديث )  ) كةيب حنيفة (يما حول مع أهل العقا 
حص قـال قاغـل مـنه  متع هـا مـن  ـرألة العهـ  و ـرألة اإلجابـة وحـل الفويوـات مـن مىـاغل العقـا الـيت  

بــا يف ألــا  أل هــا  لــ  اي  ــس   مــا حــدات  ) كالــ، تــرد ألنــا أهــل احلــديث وال يعريــون حــا جــوااب: 
وحـذا كالـ، اإلمامـة يف الـدين ملـن كـان يقهيـا  مـع االحتعـاظ  جالـة  ـله  مـن  ( حدات  با يف  األة 

  الصراايب اجلليرل عبرد هللا برن مسرعودأهل احلديث وأهـل القـرسن و لمهـا مـن ألنـو  الشـرع  حـص أن 
 . : ) املتقو( سادة و الفقهام قادة و جمالستهم دايدة دايدة (قال

يـا هـو القاغــد وموـاحهتا زايدة يف الــدين واآجـر  صـسء  ــله   ينـ  تنشــ  يـرب الضــسلة والعق
ذكرهتررا الرردكتورة فوقيررة إال بىــها الهعــد ألــن العقــا والعهــ   والظــر إىل تنــ  ا منــة الــيت النعيىــة الــيت 

 حل تقول: 26ص اإلونة أليب ااسن األشعرييف مقدمة د ا تها لجتاب  حممود
سررلف  رريا ا جترراىل رنضررا و حرراولوا دحرر   رام رلرراابه   يررث نكننررا ر( ) ولقررد قرراو  ال

نقول ر( اإلما  األشعري قد وجرد نفسره بعرد حتولره عرن ا عتريال برني نروعني مرن املغرا ة يف جمرال 
العقاورد  مغررا ة املعتيلررة ومغررا ة ااشررونة والكراميررة  ومرن سررار علررهللا منررواهلم  لررن مل نقرردر حرردود 

 األمور العقاودنة (.ا راستعمال العقل يف 
 ومن  ل  لعه  اآألن  و اآ ن . 

 
 
 
 
 
 
 

 ) املراحل اليت مر هبا املي ب األشعري (:ألند كسم  ألنا  (: 70) ص قول 
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) وكانرر  هلررم اجتهرراداه عقالنيررة يف مسرراول حمرردودة مل نررتكلم فيهررا ر ررل القرررو( األوىل   
 كالقول ولكال  النفسي (. 

نىـم، يمـا لعــع  ـ رك  والقنــا الىـ ر ألنــا الىـاحر  كمــا يف : اي دكتـو  لقــد طرقرول لرر 
يـ  دت أن تهـل ألـن  قال للهللا هللا عليره و لره وسرلم: ) و إ( مرن البيرا( لسراراً ( احلديث النهـو  

 ألقاغد هالعي  يوقع، يف احلعرة اليت حعر ا. 
ىـ لة وأان   ألر  ل  كـس  أغمـة متقـدمل ومتـ خرين يف مـذها أهـل الىـنة لـتعن  أن هـذهل امل

يف أ نها مل  العوا ييها وإأا  ا  وحدمل ااسء بعد خروج زمرة اجملىمة و احلشوية  وما ألقـوة مـن 
شــههات يف هــذهل املىــ لة ليضــننوا النــا  بفــل يهــ  وحيىــهون أبــ  بــذل   ــوء نــرون مــن  ــرابل أهــل 

 .ولكن  هياه  هياهالىنة وا ماألة  
غصرررة الررريت يف حلررروق ر رررل البررردع واأل ررروام اإلمرررا  البارررر الررريي لررريد لررره قعرررر و اليقـــول 

متهيرد األواورل وتلوريص يف كتابـا  والضالل يف كل عصر و يف كل مصر العالمة البراقالين رمحره هللا
 :275-274ص   الد ول

حقيقـة وداللـة ألنــا ألـة مقـول لجسمـا  بنعىــا ملـا أكـد و ــعا  )) وكلرم هللا موسرهللا تكليمرراً ((
 ((اهـ. تكليماً ا )) بجسما لا ابملود   الذ  هو قول

يهذا األتقاد إما  أهل الىنة وا ماألة يف ألورهل  وهذا الذ  يهما ويق مـا تو ـل لديـا مـن ألنـ  
 ويه  لقواألد املتعامل مع النووص واآلعاظ.

ولجـن ألنـدما مجـد أن إمامـا سخـر مـن أغمــة أهـل الىـنة وا ماألـة  ـال   يـس تقـل اي دكتــو  أن 
ن ألظي  وقول ألنا محاة الدين بدون بينة  ولوال احنىا  دولة اإل س  هذا اجتهاد ألقني  ي ن هذا  تا

حلاكمـ  كيـل مـن أهـل الىـنة إىل مـن يقـتك منــ  يف هـذا الطعـن بـدون بينـة  لتشـا ا بـا ألنـا أهــل 
 الىنة.

 
 

  تفسرررريىل النرررافع اجلرررامعيف  سررريدي العالمرررة الطرررا ر برررن عاشرررور رمحررره هللاوالظـــر إىل كـــس  
   ما لوا: 38ص
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( موـــد  توكيـــد  ابملوـــد  يرجـــع إىل أتكيـــد النىـــهة وحتقيقهـــا ميـــل )قـــد(  تكليمررراً ا ) )) وقولـــ
ولــذل  أكــدت العــرب ابملوــد  أيعــاال  مل تىــتعمل إال  ) رفررع احتمررال اجملرراد (و)إن(  وال يقوــد بــا 

  ي لـا أ اد ) إمنا نرند هللا ليي ب عنكم الررجد ر رل البير  و نطهرركم تطهررياً (جمازا  كقولا تعـاىل: 
 نررد بنرر    وقالــ، فلررم نفررد التةكيررد رفررع اجملررادألــا يطهــرك  الطهــا ة املعنويــة  أ  الجمــال النعىــي  

 :روح بن دنباعتذ  زوجها  النعما( بن البشري
بكرررهللا اوررري مرررن روح و رنكرررر جلررردىل                وعجررر  عجيجررراً مرررن جررريا     
 املطار، 

الععــل امل كــد ألنــا مــا هــو ألنيــا مــن  ولــي  الع ــيج إال جمــازا   ياملوــد  ي كــد  أ  حيقــق حوــول
 املعىن قهل الت كيد. 
( هنـا: أن مو ــا ســع كسمـا  مــن ألنــد هللا  عيـث ال حيتمــل أن هللا أ  ــل  تكليمرراً يمعـىن قولــا ) 

يفــر   كيفيررة لرردور  رريا الكررال  عررن جانررب هللابجــس   أو أوحـا إليــا يف لعىــا  وأمــا  جربنررلإليـا 
 كرو( الكرال  ـذهل اميـة ألنـا  فاحتجرال كارري مرن األشراعرةذل  سخر هو جمال لننظر بـل العـرب  ولـ

قـال  املرادريأن  ابن عرفة  وقد حجا احتجال  عيفالوعة الذاتية القاغمة ابر  موسهللاالذ  سعا 
يف قـــوح : إن هللا مل يجنـــ  مو ـــا مهاشـــرة بـــل  حجرررة علرررهللا املعتيلرررة: إن هـــذهل اميـــة يف شررررح التلقرررني

   دهل أبن ابرن عرفرة  شـيخ ابرن عبرد السرال  التونسريهل ابملوـد   وأن بوا طة خنق الجس  آلا أكد
 ا ي ول إىل أتييـد  د  ابن عرفةالت كيد ابملود  إلزالة الش  ألن احلديث ال ألن احملدمل ألنا  وتعقها 

 ( ا هـ  ابن عبد السال 
 ا امـ  يالظر اي دكتو  إىل ما  هق من كس  أهـل العنـ  يف املىـ لة  وكيـ  انقشـوها  والظـر إىل

بدون دليل وال بينة  وأألود آبل ل  املقوود ابلجس  النعىي  وها هنـا أو د لـ  لوو ـا  ألـن ألنمـاء 
 من أهـل الىنة يف بيـان  ل : 

  (: 30ر  29/  3)  تفسريىل محا هللا يف  الفور الرادي)ا( يقول اإلما  
 اساة مذاها:) وبذل  لش  ااسء بل يرب اآمة يف مى لة الجس   يوا  ييها 

مــتجن   ومعنــاهل أن تنــ  الوــعة نتنــع كوبــا  هللا؛ وهــو أن مرري ب املعتيلررة و املاترندنررة :األول
  أبن املعتيلرة واملاترندنرةمىموألة وأن املىموع حروء وأ وات هنوقة  ونجن أن لعـرب بـل مـذها 

  عة  ات.مل تيه،  ل  يقال، هي  عة يعل ال املعتيلةأاهت،  عة لعىية  و املاترندنة
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 متجن   ومعناهل: هللاوهو: أن  مي ب األشاعرة :الااين
 من شاء من خنقا.  هللاأن الوعة النعىية املن هة ألن احلرء والووت نجن أن يىمعها 

معنراىل ر(  ريىل ااررو، مـتجن   و هللاالقـاغنل أبن  مي ب الكرامية ومجهور اانابلرة: والاالث
تعــاىل  وهــو قــدمي النــوع حــادمل اآيــراد  وأن  هللالقــاغ  بــذات هــي الجــس  القــدمي النعىــي ا واأللررواه

 هذهل احلروء واآ وات  ل هنوقة  تعاىل هللا ألن قوح  ألنوا  كهلا .
ي مــا القــول اآول و اليــاين يــيمجن اآخــذ بواحــد منهمــا حىــهما يــلجت و يتهــل لجــل ألــامل مــن 

 ويق واحاد  (اهـ.امل هللاحيث اآدلة بعد إاهات  عة الجس  يف ا منة و 
 (: 188/  14) وقال يف مودع سخر 

: أ،ع، اآمة ألنا أن هللا تعاىل متجن   ومن  وى اآشـعر  و أتهاألـا أطهقـوا املسةلة الرابعة) 
وأتهاألـا يـ ب  زألمـوا  األشرعريألنا أن كس  هللا هو هـذهل احلـروء املىـموألة و اآ ـوات امل لعـة  وأمـا 

 ة يعرب ألنها  ذهل احلروء واآ وات ( تعاىل  عة قدن هللاأن كس  
 أما العريق اآول: 

( احلنابنـة  رحردمهاتعـاىل هـو هـذهل احلـروء والجنمـات يهـ  يريقـان  )  هللاوهـ  الـذين قـالوا كـس  
الــذين قــالوا بقــد  هــذهل احلــروء  وهــ الء أخــ  مــن أن يــذكروا يف زمــرة العقــسء  واتعــق أين قنــ، يومــا  

هل احلــروء إمــا أن يــتجن   ــا ديعــة واحــدة أو ألنــا التعاقــا والتــواا  واآول  ــذ هللالهعضــه : لــو تجنــ  
ابطـــل آن الـــتجن  امنـــة هـــذهل احلـــروء ديعـــة واحـــدة اليعيـــد هـــذا الـــنظ  املركـــا ألنـــا هـــذا التعاقـــا 

تعــاىل  واليـــاين:  هللاوالتــواا  يوجــا أن ال يجــون هــذا الــنظ  املركــا مــن هــذهل احلــروء املتواليــة كــس  
ق وملرا مسرع ذلر  الرجرل  ريا الكرال  تعاىل لو تجن   ا ألنا التواا والتعاقـا كالـ، حمداـةابطل آلا 

 (. قال: الواجب علينا ر( نقر ومنر
 

 (: 68)  شرح العقيدة الطااونةيف  اانفي الغنيمي امليداين) ب ( ويقول العسمة 
جوت واميـة ولـي  عـرء وال ) وهو أ  كس  هللا الوـعة اآزليـة القاغمـة بذاتـا تعـاىل املناييـة لنىـ

 ــوت لــي   لنــوب كجــس  الربيــة امل لــ  مــن احلــروء املشــتمل ألنــا اآ ــوات  وقولــا لــي   لنــوب 
  ولذا جعن، قولا كس  هللا تعىلا  لنقرسن  وإن كان اآقرب أن يجون هو اارب إ( القر ( لقولا: خرب

رسن كـس  هللا تعـاىل  ـل هنـوب  وال يقـال: ألـن اآشـياأ ألـا يقـال: القـ السعد يف شرح العقاودملا لقل 
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القــرسن  ــل هنــوب لــئس يىــهق إىل العهــ  أن امل لــ  بــل اآ ــوات و احلــروء قــدمي  كمــا  هــا إليــا 
 احلنابنة جهس  وألنادا  (.ا هـ 

اجلرررو ر الفرنرررد يف علرررم يف كتابـــا  الشررريخ عبرررد اهلرررادي ربرررو رلررربع حف ررره هللا) جــــ ( يقـــول 
 ألند شرحا لنهي،: : )60ر  59صالتوحيد 

 ونرريىل القر ( ري كالمرره        عن اادو  و رحير انتقامه                
 يف شرا هذا الهي،: البيجوريقال الشيخ 

)) أ  األتقد أيها املجن  تن هل القرسن  عىن كسمـا تعـاىل ألـن احلـدومل خسيـا  لنمعت لـة القـاغنل 
روء واآ ـوات  و لـ  مىـت يل ألنيـا تعـاىل  يجـس  هللا عدومل الجس  زألما  منه  أن من لوازما احل

تعـــاىل ألنـــده  هنـــوب  آن هللا تعـــاىل خنقـــا يف بعـــض اآجـــرا   ومـــذها أهـــل الىـــنة أن القـــرسن  عـــىن 
الجــس  النعىــي لــي   لنــوب  وأمــا القــرسن  عــىن النعــظ الــذ  لقــرصهل يهــو هنــوب  لجــن نتنــع أن يقــال 

ذ  لقرصهل إال يف مقا  التعني  آلا   ا أوه  أن القرسن  عىن كسما تعاىل القرسن هنوب ويراد با النعظ ال
 هنوب  ولذل  امتنع، اآغمة من القول صنق القرسن ((. ا هـ

من ألوـو  هتنعـة لجـس  اآغمـة يف مىـاغل الجـس  النعىـي  واملـراد منـا ألنـد  ثالثةيهذهل أا ج 
 شاء ملن كان لا قنا أو ألقا الىمع وهو شهيد.  ،هو  أهل الىنة و ا ماألة  وييها بيان كاء 

 
 
 
 
 

) وكرررا( األشررراعرة املتقررردمو( علرررهللا اتفررراق مرررع رومرررة اانابلرررة حرررىت  (: 70) ص  رمرررا قولررر 
إىل سخـر كسمـ  املهجـي املضـ   اي  ق عند وقروع الفتنرة....اخل (447منتصف القر( اوامد عا  

 دكتو .
ملنهج العنمي يف حتقيق الدألاوى  يتنقـل ألـن ألـدو : مرة أخرى تناقض دألوات  لسلت ا  ابرقول

 لدود حما ب متل   حت،  تا  الدياع ألن ألقيدة اآشعر  و تربغتا.
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ومرة أخرى اي دكتو  أقول ل  لو أل   اجع، هذهل املى لة يف كتا أهل املـذها مـن تسميـذ 
كــل تنــ  املفالطــات اإلمــا  والد ا ــات الــيت أقيمــ، ألنــا مــنهج أهــل الىــنة قــدنا  وحــدييا   ملــا كتهــ،  

  ولجـن أبـل لـ    تصح يف حرق رجرل حيمرل درجرة الردكتوراىل يف الشررنعة اإلسرالميةالعاحشة الـيت 
 بطسن ما  كرتا ييما يني:

  والــدليل ألنــا  لــ : مــا رومررة اانابلررةألنــا اتعــاب مــع  األشررعري و  تالميرريىل: مل يجــن رو ً 
) يف تعنيقا ألنـا  دا د الكوثري رمحه هللا تعاىلإما  ر ل السنة واجلماعة يف  يا العصر حممد  كرهل 

 :391ر  390هام  ص  تبني كيا املفرتي (
علرري حيــث يقــول: قــرأت ألنــا  األ ررواديبطريــق  طبقاتررهيف  ابررن ريب نعلرري) وهــي مــا حيجيــا 

يقول: ملا دخل اآشعر  بفداد جاء  رو عبد هللا اامراينقال سع،  ااسن األ واديألن  القومسي
ولقضـــ، ألنـــيه  وألنـــا اليهـــود  اجلبررراوي وعلرررهللا ريب  اشرررمي عـــل يقـــول:  ددت ألنـــا  اريالربهبرررإىل 

: ومـا أد   ممـا قنـ، ال قنـيس  الربهبراريوالنوا ى واجملو  وقن، وقالوا وأكير الجس  ينما  ج، قـال 
. قــال: يلــرج مــن ألنــدهل و ــن  كتابــا ربررو عبررد هللا رمحررد بررن حنبررلوال كيــلا  وال لعــرء إال مــا قالــا 

 ين  يقهنا منا ومل يظهر بهفداد إىل أن خرج منها ( ا هـ. نةاإلو
 (: 392) هام  ص  الربهباريو كر ألن هذا 

كنمــا تجــر  هــذا يف ميــل بفــداد البــد وأن تعــ    عقررول العامررة) وتفنــا ميــل هــذا الرجــل ألنــا 
ا العودــا ويىــتهان جالــا اانيعــة  يا تضــع  اانعــاء يتفنــا متفنهــون ألنــيه  منــذ أخــذوا يف تقريــ

ملـــا  أى مـــا أحـــدب  وإمرررا  السرررنة ربرررو ااسرررن األشرررعريمينـــا مـــن ألهـــد املتوكـــل إىل سخـــر ألهـــده   
ابإل ــس  مــن اآخطــا  مــن شــرا  املهتدألــة  جاهـــد معت لــة الهوــرة ومشــههتها يقمعهــ  ل دخــل بفـــداد 

الــذ  ألعــا أول مــا  بكترراا اإلونررةو ــعا بجــل حجمــة أن يتــد ج  تقشــعة احلشــوية إىل معتقــد الىــنة 
واهـــ، يف جهـــادهل اهـــات  و لررريد  رررو  خرررر مؤلفاتررره كمرررا نلهرررج بررره مترررةخروا ااشرررونةخـــل بفـــداد د

 امللنول حص ويقا هللا  مع كنمة املىنمل (اهـ. 
 :35ر  34ص  مقدمة حتقيقها لإلونةيف  كال  الدكتورة فوقية حممودوالظر إىل 

يف أحــد موــنعاتا و  ألشررعريا) وأخــلا  الطــو  اليالــث:....اخل (  إىل أن تقــول: ) وقــد  ــرا 
انتهرهللا  وذل  بعد ر( حد  بينه و بني الربهباري جدل  ابن حنبل( أبلا ألنا مذها  اإلونةهو ) 

آن   ولعل مال  ريىل اوصرومة  رو الريي جعرل اانابلرة نرفضرو( انتمرام األشرعري إلريهمق خبصومة
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يف احلقيقـة مل  األشرعريال   ـل أن يضيقون  ن ينتمي إىل االألت   اانابلةكان معت ليا   وكان   األشعري
يجــن  ــو  يف الجــس  ابتــداء   ولجــن لنــرد ألنــا مــن يــدألي مــا ال جيــوز يف ديــن هللا  و لــ  عجــ  مــا 

يف هـذهل العـلة و سـع  وملرودي األشعريير  هللا ألنا امل منل من الرد ألنا هالعي احلق  وقد التقا 
 يد   جل من كها  أغمة أهل الىنة و ا ماألة (. ا هـ ألنيا  ولعنا أ اد  ذا دأل  موقعا ا ديد ألنا

مل يجــن ألنــا ويــاب مــع  اإلمررا  األشررعرييمــن خــسل املقــاطع الىــابقة يتهــل لــ  اي دكتــو  أن 
احلنابنــة  وإأــا كــالوا حيا بولــا وال يعتربولــا ألنــا مــذههه  مــذها احلشــو والت ىــي   وخويــا  ألنــا الرألــاع 

لقولرره لررلهللا هللا عليرره وسررلم: ) حرردثوا النررا  مبررا  ــ   وتطهيقــا   ومهــج العــوا  مــن الفوايــة واالحنــراء
أن يشــا ا هــ الء ا هنــة ألنــا العــوا   األشررعريمل يــرد  نعقلررو(ق رترنرردو( ر( نكرريا هللا و رسرروله (

مون   ابلهدألة من أجل أن مدا ك ألقوح  النجنها ا تيعاب ما يقول. األشعريعيث يىب
 :163( ص  التبينييف )  ااافا ابن عساكربل الظر إىل كس  

قـال: ) يتـ منوا  محجـ  هللا هـذا االألتقـاد مـا أودـ ا وأبينـا  ) وذل  بعد ذكرىل ملقدمة اإلونرة(
و األليـــوا بعضـــل هـــذا اإلمـــا  العـــامل الـــذ  شـــرحا و بينـــا  و الظـــروا إىل  ـــهولة لعظـــا يمـــا أيوـــ ا و 

ريب وتهينــوا يضــل  عررو( رحسررنه ( ) الررينن نسررتمعو( القررول فيتب: لررن قررال هللا فرريهمأحىــنا  وكولــوا 
ابلعضـل واأللايـا لتعنمـوا أبمـا كـاان يف االألتقـاد متعقـل  ألمحرد واألريـوا إلوـايا واسعـوا و ـعا  ااسن

دين ومذها الىنة  ل معلقل  ومل ت ل احلنابنة بهفداد يف قدمي الدهر ألنـا ممـر اآوقـات ويف أ ول ال
تعتضــد ابآشــعرية ألنــا أ ــ اب الهــدع آبــ  املتجنمــون مــن أهــل اإلاهــات يممــن تجنــ  مــنه  يف الــرد 
ألنــا مهتــدع يهنىـــان اآشــعرية يـــتجن  ومــن حقـــق مــنه  يف اآ ــول يف مىـــ لة يمــنه  يـــتعن  ينــ  ي الـــوا  

ووقــع بيــنه  االحنــراء مــن  ودارة الن ررا و ريب نصررر القشرررييكــذل  حــص حــدمل االخــتسء يف زمــن 
وعلهللا اجلملة فلم نريل يف اانابلرة طاوفرة تغلرو يف السرنة وتردخل بعضه  ألن بعض الحنسل النظا   

ا  محــا هللا مـن  ــنيعه  ولـي  يتعــق ألنــ رمحررد  وال ألــا  ألنـا فيمرا   نعنيهررا حبرراً للوفررو، يف الفتنرة
ومــن  الردارقطبوهـو مـن أقــران  ربرو حفررص عمرر بررن رمحرد برن شررا ني لـ   أ  ،ـيعه   وحـذا قــال 

بدمشـق  الشيخ ريب حممد عبد الكرمي بن محية بن اوضررأ  اب احلديث املتىننل: ما قرأت ألنا 
 ربرو النجيرب عبرد الغفرار برن عبرد الواحرد األرمرويقال:حدا   ريب حممد عبد العيني بن رمحدألنا 

: رجال( لااا( بليا  لااا يقول ابن شا نيقال: سع،  ثنا ربو ذر عبد بن رمحد اهلرويال: ق
 ( ا هـ. و رمحد بن حنبلسوم جعفر بن حممد 
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 ؟؟؟!) وأان كن، من أألظ  النا  أتليعا  لقنوب املىنمل (.: قولة اجملسم ابن تيميةوأما 
بـل املىـنمل كمـا أحـدمل هـذا  : يهذا  ـل  ـ يت يـوهللا مـا أحـدمل شـلك مـن العرقـةرقول

إىل ألوران احلاا  والظر إىل ت كيتا لنعىا وحها لنراي ة والظهو  يف قولا:  ) يف عصرىل (  قدنا  ااراين
مـن بيـان مـا سل إليـا  رسرالة اارافا الري ص رمحره هللا  ويجعيـ  مـا يف ) ران كن  من رع م النا  (

يجون ألربة ملن يعتـرب ويعنـ  أن حالـا  ـوء ينتهـي بـا إىل حال هذا الرجل  ينى ل هللا الىسمة  ولعنا 
 ما التها با حال هذا الرجل  الذ  مل يهقي آهل الىنة ومل يذ .

 
 
 
 
 
 

) و يف  يىل املرحلة أتثر األشاعرة وملريا ب الكالميرة الريت حتكرم العقرل : 71يف ص  تقول
مرررر بشررريوب املررري ب إىل ااررررية وأتول الرررنص....مث أتثرررروا وملررريا ب الفلسرررفية....حىت انتهرررهللا األ

 والش  والند  عن اووت فيما خا وا فيه....اخل (.
 : رقول 

اي دكتو  لقد أختل ألندك املي ان  و رت بىها إتهاأل  حـذا اجملىـ  حـلان  بـل ايتضـت ألنـد 
أهل العن  و طنهتا أمرك  وابن لنا ما خعي من  رك  و نرد ألني  يف ،نت  هذهل بن ـو ألنمـي لـي  

 وال خديعة وال م  ابة ينقول:ييا    
  هــذهل مىــ لة د  ــتها يف عــث حوــول  ألنــا مسررةلة حتكرريم العقررل وأتونررل النصرروص: رو ً 

ومـا سلـ، إليـا لتي ـة د ا ـت  مل يتهــل  الـدكتو اة ولجـن يظهـر ـ ابلـر   مـن اآخطـاء الوادــ ة يف عيـ 
كرابن  التلرف اان  وال حـص ل  احلق يف مى لة العقل  يهذهل املى لة مل  ال  ييها أهل الىن  وال

موافقة لايح املنقرول لصررنح   حص إلا  ن  يف  ل  كتابا احملشو ابانل  تيمية اجملسم وا رابه
ين ن ال لرد ألني  يف هذهل املى لة آن هذا اله ـث طويـل  و ـها طولـا أن دـعاء العقـول املعقول 
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هــذهل اآمــو  إال بعــد طــول شــرا  وقنينــي العهــ  وألهــاد  ــواهر النوــوص مــن الوــعا ألنــيه  أن يعهمــوا
 مع أحد احلشوية.  اإلما  الفور الراديوتقرير  و كران ل  ميس  يف  ل  ما يعنا 

 .قول  ) مث أتثروا ومليا ب الفلسفية (: اثنياً 
ـ ومـا الضـل يف ا ـتلدا   جرد ً هذهل دألـوى لـي  لـ  ألنيهـا دليـل وال برهـان  ولقـول ـ  رقول:

ة يف ديـع دـسالت واحنرايـات أهـل ال يـن واآهـواء والهـدع  خا ـة إ ا كـان ألن  العنىـعة بقيـد اإل ـسمي
ممن ا توى ابلعن  وتو د العهـ  و ـا  يف بـج الىـنة و ـل  ـي  اإلابدة ألنـا أهـل ال يـن والهدألـة  وهـا 
أان ألقل ل  كنمات انيعات دامفـات يف هـذا املودـوع لـتعن   ـلة مـن تطعـن يـيه  ومنـاه ه  يف كـل 

 ا ألن  اآواغل و ا  ألند كيل من أهل الىنة من الدخاغل. أمر مل يجن ألني
 
 

ر  64ص  ) معيرد الرنعم ومبيرد الرنقم (يف كتابـا النـايع  اإلما  العالمة السبكي رمحره هللايقول 

   ما لوا: 65
و ــله  مــن العس ــعة  وريب علرري ابررن سررينا  طرنقررة ريب نصررر الفررارايب) ومــنه  طاغعــة تهعــ، 

  ولقهـوا ألعىـه  ومسو را ااكمرة اإلسرالميةآمة واشتفنوا أبابطينه  ووجهـاال   الذين لش وا يف هذهل ا
  وه  أحق أبن يىموا  عهاء جهسء من أن يىموا حجماء  إ  ه  أألداء ألهيـاء هللا حكمام اإلسال 

تعاىل و  نا ألنيه  الوسة والىس   واحملريـون لجنـ  الشـريعة ألـن موادـعا  ألجعـوا ألنـا د ا ـة ترهـات 
ء اآقوا  وسوها احلجمة  وا ت هنوا من حترى ألنها  وال تجـاد تنقـا أحـدا  مـنه  حيعـظ قـرسان   وال ه ال

رسول هللا للهللا هللا عليه و له[ وسلمق ولعمر هللا إ(  ؤ م أل ر علهللا عوا  املسلمني حدييا  ألن 
د  العامي       آب  ينهىون لها  املىنمل  ويدألون أب  من ألنماغه   ييقتمن اليهود والنصارى

 وه  ال يعتقدون شيئا  من دين اإل س   بل يهدمون قواألدهل  وينقضون ألراهل ألروة ألروة.
 وما انتسبوا إىل اإلسال  إ                      لرصو( دماوهم ر  تسررا 
 فيةتو( املنرراكر يف نشرراط                     وأيتو( الصالة و م كسراىل

   و قد أيص ،األة من أغمتنا و مشيلتنا بت رمي االشتفال يف العنىعة. ياحلذ  احلذ  منه 
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ألنا مـن مل تر ـخ قواألـد الشـريعة يف قنهـا  ونتنـ  جويـا مـن ألظمـة  حرا : إلا واليي نقوله حنن
ألنا طريقة احملدال  ويعرء من يروع العقا ما يىما با يقيها    النص للهللا هللا عليه و له وسلمهذا 

  إليا من أهل مذهها إ ا وقع، حاداة يقهية أن ينظر يف العنىعة.معتيا  مشا ا  
 وأما من و ل إىل هذا املقا  ينا النظر ييها لنرد ألنا أهنها  ولجن بشرطل:

: أن ييق من لعىا أبلـا و ـل إىل د جـة ال ت أل ألهـا  ايا اآابطيـل  و شـها اآدـاليل و رحدمها
 أهواء املسحدة.

بجــس  ألنمــاء اإل ــس   ينقــد حوــل دــر  ألظــي  ألنــا املىــنمل  ــ ج   : أال نــ ج كسمهــ الارراينو
كــس  احلجمــاء بجــس  املتجنمــل  وأدى احلــال إىل طعــن املشــههة و ــله  مــن  ألــاع اانــق يف أ ــ ابنا 

 . حيا م هللاومن تهعه   نصري الدنن الطوسيوما كان  ل  إال يف زمالنا وقهنا بيىل  منذ لش  
 (:  السبكي: ) هذا كس  في( قل 

يف ألنـــو  العنىـــعة ودولوهـــا   حجرررة اإلسرررال  الغررريا  واإلمرررا  فورررر الررردنن الررررادييقـــد خـــا  
 وخنطوها بجس  املتجنمل  يهس تنجر ألنيه  ؟! 

: إن هـــذين إمامـــان جنـــيسن ومل  ـــض واحـــد منهمـــا يف هـــذهل العنـــو  حـــص  ـــا  قـــدوة يف قلررر 
ر رررل السرررنة واجلماعرررة مرررن  طرنقرررةال  علرررهللا يف معرفرررة علرررم الكرررالـــدين  ودـــرب، اآميـــال ابسيهمـــا 
  يهـذان  فرياي  ر( تسرمع شريئاً  رري ذلر  ق فتضرل  رال ً مبينراً   الصاابة والترابعني فمرن بعرد م

إمامان ألظيمان وكان حقا  ألنيهما لور امل منل وإأل از هذا الدين بديع ترهـات أولئـ  املهطنـل  يمـن 
  و....اخل ( اهـــ   ق بررل  ررو مارراا مررةجورا العنىــعيةو ــل إىل مقامهمــا المــس  ألنيــا ابلنظــر يف الجتــ

 كسما  محا هللا. 
يالظر إىل هذا اإللواء وهذا التوجيا ملا ينهفي ألنيـا حـال أغمـة اإل ـس  مـن الىـسمة يف الـدين 
ابتـــداء  والىـــسمة يف العنـــ  والعهـــ  والطريقـــة واملـــنهج التهـــاءا   يـــس إيـــراف وال تعـــري   وال كـــرب وال بطـــر 

ن قــوب واملقامــات واحلقــاغق  يــس ا ــا  ابطــل مــن دون بيــان ملــا ألنيــا حقيقــة أهــل العنــ  مــن وال مــ  ل
أهــل الىــنة مــن أبــ  ألنــا احلــق  وإبــ  مــا خنطــوا كمــا ـ يــ أل  ال األمــون ـ ألنــ  التوحيــد بعنىــعة أهــل 

قيــدة أهــل التعديــد  بــل بينــوهل بيــاان  كاييــا  شــاييا  مــن كــل ممــا لــي  ييــا  وإدخــال ممــا البــد منــا  لتربغــة أل
اإل س   إزالة الدخن ألن أألل أهل اإلنان بدون ابتداع ال أ ـل لـا أو إتهـاع لظـواهر مـا هـي  ـراد هللا 

 وال مراد   ولا ت د  لنىقوف يف أوحال س ن ا هاالت وأودية الت ىي  وطامات احلشو.
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وا رح يف اكتمررال  ) املترةخرو( مرن األشراعرة الررينن كرا( هلرم رثرر (: 71ر  70) ص رمرا قولر  
  مي ب األشاعرة....اخل (.

: اي دكتــو  مــرة أخــرى كــان حــر  بــ  أن ترجــع لنموــاد  الــيت تت ــدمل ألــن طهقــات رقررول لرر 
ااررافا برن عسرراكر  لكترااالجيــلة جـدا   ولـو ألــ  أتعهـ، لعىـ  قنــيس  و جعـ،  السرادة األشراعرة

ة طهقــات هــ الء اآألــس   هــذا مــن لجعــاك م لــة اله ــث الجيــل  واآهــ  كعــاك معريــ التبيررني األشررعري
اإلمرا  هـو مـن الطهقـة الرابعـة  أمـا  اإلمرا  رو املعرا  اجلرونب األشرعريجالا  ومن جالا سخر يـ ن 

يهـــو مـــن الىاد ـــة أو  الفورررر الررررادي األشرررعريالشـــعر  يهـــو مـــن ااامىـــة وأمـــا  رو حامرررد الغررريا 
 الىابعة.

 الكالميرة الريت حتكرم العقرل وأتول النصروص () األشاعرة أتثرروا وملريا ب وأما ادألاصك أبن 
يهذا  ل   يت  ي ن كن، ت أل  إب  أطنقـوا لنعقـل أن يوـول وجيـول يف حـق هللا يهـذا ادألـاء الدليـل 
ألنيا  ولقد  كران  ل   وألـ، تعـرء هـذا جيـدا  خا ـة يف عيـ  لقضـية الت ىـل والتقهـيت الشـرأليل 

وأاهتــ، بنوــوص ألــنه  إبــ  الجيــوزون  لعقررل والنقررل (: ) ااكررم الشرررعي بررني اوالعقنيــل يف كتابــ 
 الت ىل العقني وال التقهيت العقني.

أمــــا إ ا  ننــــ، ابن حتجــــي  العقــــل يف الوــــعات ااربيــــة الــــوا دة يف الجتــــاب والىــــنة هــــو احنــــراء 
مل يطنقــوا  السررادة علمررام ر ررل السررنة واجلماعررةودــسل ألــن مــنهج الىــن  يهــذا ال يىــن  لــ   الن 

ا يف توجيا النووص واحلج  ألنيها وتعىلها كما حينو ح   ولجـن ؤ التعامـل مـع النوـوص لنعقل ألنال
ويــق قواألـــد الشـــريعة الـــيت ا ــتقراءها ألنمـــاء اإل ـــس  وويـــق قواألــد العقاغـــد وأ ـــول الـــدالالت لأللعـــاظ 
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قــي والنوــوص مــع يهــ  دقيــق لعنــ  املعــاين  و كــران بيــان  لــ  ألنــد الجــس  ألنــا احملجــ  واملتشــابا احلقي
واإلدايف مع الضه  الجامل ملى لة هامة وهي تن يا هللا أل  وجل ألمـا وقـع ييـا أهـل اإل ـس  يف ألوـر 
التابعل ومن بعده  يف احنرايات ودسالت ألقدية لتي ة لعد  معريته  لجيعيـة الـرد ألنـا أهـل اآهـواء 

حيــا  اإل ــس  هــ   والهــدع واملشــججل يف ألقاغــد اإل ــس   أال تــذكر أبن الــذين دايعــوا واني ــوا ألــن
 املعت لة  قهل أن ين ريوا إىل مىاغل وأقوال ألنا  ل هدى.

وإن كنــ، تــ أل  اي دكتــو  أبن أتويــل النوــوص الــيت  اهرهــا الت ىــي  والتمييــل والتشــهيا احنــراء 
أيضـا يهــذا أمــر  وــ   آلــ  تعنــ  ألنــ  اليقــل أبن ألنمـاء اإل ــس  مــا خادــوا إال وهــ  ألنــا ألنــ   ــا 

أو مما يعذ  ييا  وا ااي  والنفا ز يف هذا الهاب وخا ة وه  يعنمون أبن هذا لي  جيوز وال جيو 
اب هل وما اليعذ  ؟!!! وإأا هو متعنق ابلذات اإلحية ؟!!! وه  يعنمون أبن  ن  اآمـة كـالوا يـرون 

 لــ     محــا هللا حيــر  مالرر أن إمــامه   املالكيررةالجــس  يف هــذا الهــاب مــن الهدألــة والضــسلة  ويجعــي 
 ويرى من يععل  ل  من املهتدألة و يىت ق التع ير.

أقــد  ألنيــا الىــن  بقــد  حــاجته  لــا و مل يتو ــعوا يف  لــ   أمــا مــن جــاء بعــده  مــن  فالتةونررل
أغمة القرن الياين و اليالث إىل يومنا هذا كال، الظروء ختتن  يجالـ،  ـو  االحنـراء أكـرب واحلاجـة 

 هذا الهاب أشد. إىل منهاج ألنمي يىد حاجة النا  يف
أمل يتهــل لــ  اي  ــيادة الــدكتو  مــن خــسل قراءاتــ  الطوينــة خا ــة يف جمــال التشــريع اإل ــسمي 
ماهي أ هاب اختسء العقهاء وأ هاب اختسء العوا ؟!!!  وملا مل يجن هناك إ،اع ألنا مى لة من 

 مىاغل أ ول الدين ألنا مر ألوو  دول اإل س  يف كل بقاع املعمو ة ؟!!.
 : مة رخرية يف الرد علهللا تل  الدعوىكل
نتجررررد مرررن كرررل شررريم إ  مرررن قواعرررد حتقيرررق أن  الواجرررب علرررهللا طالرررب العلرررم ااقيقررريإن 

  وال يضــع حجــ  مىــهق ألمــا يريــد أن يوــل إليــا  ومتارريص النقررول واألقرروال عنررد  ارره ملسررةلة مررا
  وا عا  أهل ألوـرهل: رمحه هللا مال ( يف زألما ملا يريد  ولقد قاحا إمامنا  الوا يةحاشدا  كل اآدلة ) 

 يجي  بعوران ؟!!. ) رقل ما يف ر ل عصران اإلنصا، (
 

) وتوسعوا يف ذل  حىت انتههللا األمر بشيوب املي ب إىل ااررية والشر ق والنرد  : رما قول 
  عن اووت فيما خا وا (.
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يوـــادي   : وهـــذهل طامـــة أخـــرى ادأليتهـــا اي  ـــيادة الـــدكتو  متابعـــا  آهـــل حننتـــ  وملورقرررول لررر 
 الن اا وتنجه، العسا.

      رعود و رقول: ) رعر، الرجال واقق و  تعر، ااق ولرجال (
الـدألوى امل ألومـة الجا بـة لرجـوع أغمـة الىـادة أهـل الىـنة  ) بشيوب املي ب (وإن كن، تقود 

يف إ األـة و ـله   يهـي ألـادة أهـل الت ىـي  واحلشـوية  كيما  اارمني و الرادي و السرمعاينوا ماألة 
الشاغعات والقوك الواهية مـن أجـل التشـوي  ألنـا الرألـاع والعامـة  ولجـن أك حـ   لـ  وأهـل الىـنة 

 ح  ابملر اد يف كل حادر وابد.
يف إبطـــال هـــذهل  الشررريخ حسرررن برررن علررري السرررقا، حف ررره هللاوهـــا أان ألقـــل لـــ  لوـــوص  د 

)  74ر  60ص  دة الطااونرة () شررح العقيرالدألاوى وبيان حقيقة هـذهل اآكا يـا  و لـ  مـن كتابـا 
 . وسو، جتد مصوراه هليىل األكاذنب والرد عليها بعد  يا الكال  مباشرة (
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) مث دخل املي ب األشعري مع بدانرة القرر( التاسرع اهلجرري مرحلرة الركرودق : 71تقول ص 

 و ي مرحلة املتو( وااواشي اليت مجع  الغث والسمني....اخل (.
  يهــذا  ـل  ــ يت  آن مـا حوــل مرحلررة الركرودأن مــا تىـميا اي دكتـو   :رقرول لرر  ابتردام        

جملموع املذاها اإل سمية  ـواء  العقديـة منهـا أو العقهيـة مـن  ربنـة ومت ـيك وتـدقيق كـان كاييـا  لجـي 
تقعد تن  القواألد العقدية والعقهية يف  و  متون ليىـهل ألنـا طنهـة العنـ  حتوـينها وإحوـاغها  حـص 

يهـي تودـي ات ومجنيـة لفـوامض الشـروا واملتـون  ااواشي  أمـا املتو( حاد الفنو( ( ) من حفاقيل 
حــص يىــهل ألنــا املهتــد  التــ ود بتعا ــيل مل تشــمنها املتــون والشــروا  وهــي يف لعــ  الوقــ، ليىــ، 

) َمْن قرر ااواشي ما حوى شيمق وَمْن مل نقرر ااواشي ما حوى منتها العن   حص قال أهل العن : 
  آبـا يف أ ـنها ودـع، ملهتدغـة و ـفا  طنهــة العنـ   وهـذا مجـدهل يف تـراج  املتـ خرين مـن أهــل شريم (
 العن .

يف حشـد الـدالغل  )) ث((يهذا أمر ألظي   ي    وقول : ) اليت مجع  الغث والسمني (
  واحل ــج والرباهــل العقنيــة والنقنيــة يف إاهــات حجــ  أو لعيــا ألنــا  وخا ــة أن تنــ  احلواشــي الــيت ت جنــ

 ييها ألن الذات اإلحية وتن يهها ألن مشا ة احلوادمل. 
وكل مناير لنعقل الوريت يىتعظ  ميل هذا اآقوال  وح  احلق يف  ل  من انحية أن ألقوح  
الىــــقيمة القا ــــرة ألــــن إد اك حقــــاغق تنــــ  العنــــو  والعنــــون الــــيت تعتــــرب أمــــرا  بــــدهيا  لوــــفا  املتعنمــــل  

 مو  هي من  لايات العقول وأوها النقول.الجيدون بدا  من الطعن ييها أب
و  ننكر  وم الشمد        و  ننكر طعم املام إ  من سقم          

 إ  من رمد
هـذا مـن جالـا  ومـن جالـا سخـر: ينـو  ــ ، تنـ  املـ األ  الـيت  كر ـا مـن التو ـع يف  كــر 

يف  مر  الشرعري واوطرايببكالالفيهيات واحلجاايت الـيت ال دليـل ألنيهـا  ي يضـا  كمـا تىـتظهر ألنـيه  
وخالة ألنا هذا املنع ؟!!! آن املهاحث العنمية  دليل املنع ألنا التو ع يف  كر الفيهيات  يما هو 

قد أتخذ حج  الوجوب ابألتها  الشـههات واالحنرايـات  اليت تباث يف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية
 ول العقا  و لـ  حىـا ال مـان واملجـان العقدية كما هو مقر  يف ابب اآحجا  التجنيعية من ألن  أ

 واحلال وهذا مما ال أألرء لا خسء ألند من يعتد    يف ااسء.
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أمــا مــا  كرتــا مــن وجــود احلجــاايت الــيت ال دليــل ألنيهــا  ي لــ  مل تــذكر لنــا ولــو حجايــة واحــدة 
 لن ج  ألنيها وحلل إيرادك مليل هذهل احلجاايت  وء لدع الرد ألني  يف هذا التقومي. 

  يهـذا القـول هـو الوـ يت  وإن  حاشرية علرهللا شررح اجلرو رةيف  األمرريما ما  كرتا لقس  ألن أ
كان إيراد ميل هذهل املىاغل جاء ألن طريق   ال أ  ألن طريق التو ع يف  كر مىاغل والتعريـع ألنيهـا  

ل وهــذا مــن ابب الر ــوأ يف العنــ  والو ــول إىل د جــة الت قيــق  ال كمــا يظــن ا هنــة أبلــا تو ــع يف  ــ
 حمنا  هذا من جهة  ومن جهة أخرى القول يف لع  املى لة: 

  وهو مذها أهل الىنة وا ماألة كما قر انهل يف الجس  ألنا كس  لايح األمريإن ما أو دهل 
هللا الذ  هو  عة لا والعرب بينا وبل كس  القا   أو املجتـوب يف اآو اب وهـو هنـوب ال كمـا  هـا 

 عاىل حروء وأ وات تعاىل هللا ألما يقولا أهل احلشو والت ىي  ألنوا  كهلا .إليا اجملىمة أبن كسما ت
وهـــو هـــو  وألـــ، تعنـــ  من لتـــا العنميـــة  األمرررريوأيضـــا  اي دكتـــو  مـــن الع يـــا ألـــ  تنجـــر ألنـــا 

  أليىوا ه  أ ابب العن  والعه   والذين  يعوا لواء الدياع ألـن كيل  اجلالل احملليو الكرديوكذل  
رنعقررل ر( نرردونوا يف كترربهم مررا   جيررود يف حررق البررارئ   وتوــاليعه  تشــهد بــذل   الــدين يف انحيــة

رو نسرررودوا كتررربهم ولقصرررص السرررويفة لكررري نسرررتدلوا هبرررا علرررهللا مسررراول رلرررول رو فرررروع  ؟!!!
 ا عتقاد؟؟!

وليد نصح يف اإلفها  شيم                  إذا احتال النهار إىل         
 دليل

حتمنا ما ال يعتقدهل بىـها ألـد  وقوألـ  ألنـا  ـواب القـول يف  أن تىما و بل العجب من 
 املى لة يتقول: ) ي ج  ألنا القرسن أوال  أبلا هنوب كما قال، ا همية....إىل سخر كسم  ( ؟!!

يهذا زأل  أل،  ننتا وحىه، أل  وقع، ألنا الوواب يف املى لة  وهذا بعيد  وال أقول ل  
يق  ولجنـ  متاديـ، أكيـر مـن  لـ    إىل البدعة و الضاللإن  طعن  فيهم و نسبتهم اي دكتو : 

 يف حماولت  إل داء  و اء براأل  الت ىي  يف بسدان حت، بيان احلق  وألند هللا تنتقي ااوو . 
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: ) وكاسررتد له علررهللا نفرري لررفة الفوقيررة و العلررو هلل تعرراىل....اخل (  إىل ر( 72ص  تقررول
 تقول: وعلهللا ما فهمه السلف منها (.

أما ابلنىهة لقول  لعـي  ـعة العوقيـة تقوـد  ـا لعـي الىـمو ر كمن لـة يهـذا ايـلاء  ل ل :رقو 
أمــا إن كنــ، تقوــد  ــا ا هــة  يهــذا ال يقــول بــا أحــد مــن أهــل الىــنة وا ماألــة  ويجعيــ  مــا  كــرهل 

 اليت هي ألقيدة متعق ألنيها  حيث يقول:  عقيدتهيف  اإلما  الطااوي
كسررراور     حتونررره اجلهررراه السررر اايه واألركرررا( واألدواه ) تعررراىل هللا عرررن ااررردود والغررر

 املبتدعاه( ا  ر 
مهج ااشونة و ابن تيمية و اتباعره يهذا كس  وادت يف لعي ا هة ألن هللا أل  وجل صـسء 

 ) إجلررا  العرروا  (مــن كتابــا  حجررة اإلسررال  الغرريا  رمحرره هللا  وهــا أان ألقــل إليــ  كــس  مررن اجملسررمة
 : 9ص

خيرافو( ( :و يف قولـا تعـاىل:  ) و  و القا ر فوق عبرادىل ( ظ العوب يف قولا تعاىل:)إ ا سع لع
  ينــيعن  أن العــوب ا ــ  مشــلك يطنــق ملعنيــل أحــدمها لىــهة جىــ  إىل جىــ  أبن رهبررم مررن فرروقهم  (

يجون أحدمها أألنا وامخر أ عل  يع  أن اآألنا من جالا  أ  اآ عل  وقد يطنق لعوقية املرتهة  
املعــــىن يقــــال: اانيعــــة يــــوب الىــــنطان  والىــــنطان يــــوب الــــوزير  وكمــــا يقــــال العنــــ  يــــوب العمــــل  و ــــذا

 والويا ة يوب الداب ة.
 واآول يىتدألي جىما  ينىا إىل جى   والياين ال يىتدأليا. 

ينيعتقـد املــ من قطعــا  أن اآول  ــل مـراد  وألــا ألنــا هللا تعــاىل حمـال ي لــا مــن لــواز  اآجىــا  أو 
ألرا  اآجىا  وإ ا ألرء لعي هذا احملال  يس ألنيا إن مل يعرء ألا ملا ا أطنق وما ا أ يد؟ وقد لواز  أ

 خع  هللا ألنا هذهل النفة وأمينة هذا يق  ألنا ما  كرانهل ما مل تذكرهل(اهـ. 
  ولــي  هنــا ابب املناقشــة لــ  ييهــا  ولــو ألــ   جعــ، إىل  ملعررىن الفوقيررة والعلررووهــذا توجيــا 
) ابررن تيميررة لىــنة لوجــدت ييهــا الــرد الجــاء الشــاء  ويجعــي أن تراجــع لجتــاب كتــا الىــادة أهــل ا

 للى أقوال اجملىمة يف هذهل املى لة والرد ألنيها. ليد سلفياً ( للشيخ منصور حممد حممد عوند
) و  نلري  مرن كرو( جهريت  :136/  6 كال  ااافا ابن حجر األشعري يف الفرتحوالظر إىل 

هللا تعررراىل ر(   نولرررف ولعلرررو أل( ولرررفه ولعلرررو مرررن جهرررة املعرررىن العلرررو و السرررفل حمرررال علرررهللا 
 واملستايل كو( ذل  من جهة ااد ( ا  ر.
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 :216ص  العوالميف  اإلما  ابن العريب األشعري املالكي رمحه هللايقول 
إن مــا ألنمنــا معنــاهل ألنمــا  سمنــا  قــوال   ) الرررمحن علررهللا العرررش اسررتوى () يــ  ا اهــ، هــذا يقولــا 

) ا سررتوام معلررو  والكيررف جمهررول  والسررؤال عنرره : مالرر ن مل لعنــ  معنــاهل قننــا كمــا قــال ومعــىن وإ
فكيف لو مسع مرن   ال يقال: إلا بدألة بل أشد من الهدألة ألندهل  فكيف بتفسري تعلقه وهلل بدعة (

تبراً ؟  ؟ فكيف مبن نعني فوقية الرياه ؟ فكيرف مبرن نقرول : ألنره حياذنره ونليره نقول: إ( هللا فوقه
 له.

: وهللا يـوب  لـ  ال ح ـة ييـا آن يف احلـديث بعينـا  وقـد ألـدد اآ دـل واادنث اليي فيه
ً   حص  كر اآ   الىابعة  ل قال:  ومل  ) واليي نفسي بيدىل لو دليتم حبالً هلبا علهللا هللا (أيضا 

 يقتض  ل  ألا حت، اآ  . 
بررب حــل حجــ  يف  معرراذالنررص لررلهللا هللا عليرره و لرره وسررلم لسررعد بررن : يقــد قــال فرري( قيررل

 ) لقد حكم  فيهم  كم املل  من فوق سبعة ررقعرة (أبن يقتل مقاتنه   وتىىب   ا يه :  قرنضة
 فرافهموا ذلر  مرن الصرناعة(  امللر حرء جر يتعنق عجم، أو عج  املوـد  املتوـل  ال بقولـا ) 

 (اهـ    
 رما قول : ) وعلهللا ما فهمه السلف منها (.

  ييـا : ) تشرابه البقرر علينرا (ألنـدما قـالوا لليهرودلـ  ميـل مـا حوـل : لقد حول فةقول ل 
 نا  فرق كبري علهللا ما فهمه السلف من  يىل النصوصق وبني ما فهمره ابرن تيميرة اجملسرم دكتو : 

!!! يـ   يهـ  تقوـد ؟! يـ ن كنـ، واتباعه ومن كرا( علرهللا حنلتره مرن ااشرونة و الو ابيرة و النجدنرة
اــة اآوىل يقــد تجنمنــا يف يهمهــ  حــذهل املىــ لة وقننــا إن معتقــدان حنــن تقوــد الىــن  وهــ  القــرون اليس

 .رما التفون  و رما التةونلأهل الىنة و ا ماألة هو أحد مذههل 
الـــذ  جيـــوز ألنـــا هللا ا ىـــمية وا هـــة وقيـــا  احلـــوادمل و لهـــا مـــن  رمرررا مرررا نعتقررردىل ابرررن تيميرررة

ا الجس  و اـا مـن بقـااي الىـامرة واليهـود الـذين املواغا ين  ينطق  ا ال الىن  وال اان   ولجن هذ
) ابرررن تيميرررة يف كتابـــا  ) اهلررررا  (قـــالوا اب ىـــمية  ووايـــق ييهـــا الجراميـــة  وهـــذا مـــا أاهتـــا أحـــد حمهيـــا 

 (:111/  1) ابرن تيميرة يف التةسريد  يقـول 133ر  132ر  131ر  130ر  107يف الوع ات  السلفي (
 ليى، يوقية الرتهة ( ا هـ. فوقية حقيقيةمل )والها    ه الا و تعاىل يوب العا
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رقصرد ييجعي يف إبا ال نيـل ألقيـدة أهـل الىـنة  ) وشرحها  بن ريب العي اانفي (أما قول  
كترايب ما ييها من طامات كـالقول اب هـة و احلـد و....اخل مـن الضـسالت وهـا هنـا أو اب مـن  الشرح

هتنئرررة الصررردنق ( و )  د مبرررن عررردد التوحيررردالتندنررر)  الشررريخ حسرررن برررن علررري السرررقا، حف ررره هللا
 املنىوب خط   لن نعية يف األتقاده   ينينظر يف املن ق.  ابن ريب العي( لهيان حال احملبوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:  ا نتساا إىل األشعري: حت، ألنوان ) 72قول  ص 
   كترراايف  عرياإلمررا  األشررإن مــا  كرتــا حتــ، هــذا العنــوان ابلتعريــق بــل مــا  كــرهل  رقررول لرر :

وبــل مــا قالــا متــ خروا اآشــاألرة مــن الــت ج  يف النوــوص ابلعقــل ***اخل  هــذا ابطــل مــن  ) اإلونررة (
 وجوهل: 
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  و كران و بينا أبلـا لـي  هـو سخـر مـا كتهـا اإلمـا   وإلـا ال كتاا اإلونة: لقد تجنمنا ألنا رو ً 
  كمـا حيـاول أن يشـا ا بـا ر رل الاغرر اللمرع رو اإلونرة رو املقرا ه رو رسرالةخسء يف ما كتهـا يف 

 املضننون من أألداء أهل الىنة و ا ماألة.
و و ررو مرري ب السررلف  التفررون : مرري با(: لقــد ودــ نا أبن منهــاج أهــل الىــنة لــا اثنيرراً 

  و رو مري ب العامرة ومجهرور علمرام األمرة يف العصرور املتتاليرة مرن الرابرع إىل عصرران  رياالتةونل 
 ن معتقد  مذها ابن تيمية يف اإلاهات والت ىي . يس يشا ا ألنينا أحد م

 :اثلااً: قضية ا نتساا
إن قضية االلتىاب  يادة الـدكتو  أمـر معنـو  و ـر معهـو  ملـن كالـ، لـا بـديهيات  ـنيمة مـن 

 سيات العه  وأمرا  النع . 
يما تواتر أهل العنـ  يف االلتىـاب إىل  جـل أو مـذها ألقـد  أو يقهـي إال لجـون هـذا الرجـل 

و  اك املــذها لــا األتهــا  ومقــا  يف ديننــا اإل ــسمي  يــ  ا التىــا الرجــل مــن أهــل القهنــة إىل مــذها أ
  رررل السرررنة و مـــن املـــذاها أابن لنـــا ألـــن حقيقـــة دخينتـــا  وإال ينـــي  هنـــاك لـــك ألنـــا مـــا يىـــما 

 ولجن االلتىاب إليه  يع    ة ما يتضمنا ألقيدة هذا الرجل ومنهاج  نوكا.  اجلماعةق
   يهذا يودت لنا ما ييا من دسل و ابتداع وهجذا. : ران معتي ا الرجل يقالوإ ا التى

بــل إن االلتىــاب هــو الــذ  مــر  ألنــا كيــل مــن ا هنــة أقــوال و معتقــدات بدأليــة دــالة  بــل 
وكعريــة  كمــا يعــل الشــيخ اجملىــ  ابــن تيميــة الــذ  ينتىــا إىل أهــل الىــنة وا ماألــة ويىــود  ــع ات  

 الدألوة ح  وهو لي   نعيا  ألنا كل املعاين اليت حتمنها هذهل الجنمة. كتها اباللتىاب إليه  و 
وإ ا مل تعنـــ   ـــيادة الـــدكتو  أبمهيـــة هـــذا اآمـــر يهـــذا أمـــر  وـــ  ويعيهـــ  وال يـــنقك مـــن مقـــا  
وش ن من تنه  با  ولقد  ن  كيـل مـن أهـل العنـ  يف هـذهل املىـ لة أ  شـرء االلتىـاب وتو ـنوا إىل 

املتــوىف  الشرريخ علرري بررن عبررد هللا السررمهوديلنىــا وشــرء العنــ   ومــنه  أن الشــرء يتعنــق بشــرء ا
 ) جوا ر العقدنن يف فضل الشرفني شر، العلم اجللي والنسب العلي(.هـ الذ  أل  كتاب  911

يالعن  هو أ ل العمل  وه الء اآألس  ه  و اة اآلهياء كما جـاء يف احلـديث  ومـن اآوىل أن 
خــلا  مــن يجــون االلتىــاب إىل بنــدة أو يــرب الضــسل  األشررعري ورماالررهكتنتىــا إىل هــ الء اآألــس  

واالبتداع  وإن كان ه الء الذين محنوا لواء العن  والدياع ألن الىنة والدين ال حيق لنـا االلتىـاب إلـيه  
 ي ىل من لنىا ألعىنا ؟!!
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 رالحتشبهوا ولكرا  وإ( مل تكونوا        مالهم إ( التشابه ولكررا  فر        
أألنا هللا منا ه  وخى  كوا   أألداغه  مـن ينتىـا  السادة األشعرنة واملاترندنةيهل بعد 

 إليا وه  ألنماء اآمة يف العقاغد والعقا واآ ول والنفة وكل ألنو  الدليا ؟!!!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . )  لو القاولني بوجوا اتباع املي ب األشعري (: حت، ألنوان ( 73قول  ) ص  

ادت  اي دكتو  يف هذا الجتاب من التمويا يف حق أهل الىنة وا ماألة من أجل أن : كعرقول
العالمرة تشا ا ألنيه   يعي النك املهتو  الذ   كرتا ألفيـ، اإللواء واآمالة العنمية ألنـدك وألنـد 

ألجــر ألنــا مــن يقــول بوجــوب  لــ  مطنقــا  يهــذا ال  ابررن رشررد رمحرره هللا  يــ ن كــان العقيــا ابررن رشررد
يا اانان  ولجن لنتعويل الذ   كرهل مجالتا احامـة يف تودـيت ا ـواب و يـع النقـاب ألمـا تريـد  تن  ي

تو ينا لجيل مـن ا هنـة الـذين  ـوء يعتنـون بجسمـ  وابلنوـوص الـيت تو دهـا إلـيه  و ـالل أبن مـا 
 يقر هل أهل العن  من اآشاألرة ابطل  وهذا  ل   يت ال يف قنينا وال كيلهل.

 ل  يادة الدكتو  لك كسما هناك ليتهل لنقا   مقوود كسما ؟!!ينما ا مل تنق



 

 بقلم حسين علي الكبير        تقويم المعوج  

58 

58 

يف  دهل ألنـا  ـ ال ييـا ألـدة ا ـتعهامات لىـاغل  بـل يف بدايـة  دهل  ابن رشد رمحره هللاياإلما  

( مجن  أن ينظر يف ألن  الجس   وهذا أمر  ل مىتقي  ومل و  كررلألنا من يقول أبلا جيا ألنا ) 
ني   بــل أن املقوــود مـن كــس  كــل مــن  هــا إىل هـذا القــول هــو مــن بنــن لـن يقــول بــا ألــامل لـا ألقــل  ــ

د جة الطنا وكال، لديا سلة يه  كس  العرب  ال ألـوا  املىـنمل  بـل إن هـ الء ألعـوا   ـاغل يف بيـان 
حرمتا  ل  ألنا العوا  ملا يـوقعه  ألـد  إد اكهـ  ملوـطن ات القـو  مـن العهـو  الىـقا   وألنـا  أ ـه  

 .) إجلا  العوا  عن علم الكال  (يف كتابا  يا حجة اإلسال  الغ
    فتاونهلعىا يقول يف  اإلما  ابن رشدبل إن 

) وأما من شد يف الطنا ولا حظ واير من العه  يمن احلظ لا أن يقرأهـا إ ا وجـد إمامـا  ييهـا 
يىــاد أهــل    ويعــرء بــذل آلــا يــ داد بقراء ــا والوقــوء ألنيهــا بوــلة يف األتقــادهل يعــتت ألنيــا منفنقهــا 

الهــدع  وادــم سل شــههه  ييمجنــا الــرد ألنــيه   وجيــوز بــذل  وجــا الجمــال يف العنــ   ويــدخل بــا يف 
) حيمل  يا العلم من كل خلرف عدولره بقولا:  النص للهللا هللا عليه و له وسلمالون  الذ  ألناهل 

ال مـا  ـ ل، ألنـا  . هذا الواجا ييمـاننفو( عنه حترنف الغالني وانتاال املبطلني وأتونل اجلا لني (
 الطاغعة املذكو ة من ألا يتعل ألنا العـامل وا اهـل قـراءة مـذاها املتجنمـل مـن اآشـعريل. حجيتا ألن

 (اهـ 
يــالظر اي دكتــو  إىل مــا أ ــقطتا مــن الــنك لعىــا الــذ  ا تشــهدت بــا ألنــا أغمــة أهــل الىــنة 

 وكي   تن  املعىن واحلج  واملقوود  ي   تسألا هذا ؟!!!!.
سررؤال ريب ااسررن علرري بررن نوسررف بررن اي دكتــو  مل تــذكر العتــوى الــيت أجــاب  ــا ألــن وملــا ا 

   واليت يقول ييها:طبعة دار الغرا ( 804/  2 الفتاوى )يف كتابا  نشفني
) تصررفا  ر عصررمنا هللا وإاي  ر سررؤال   رريا و وقفرر  عليررهق و ررؤ م الررينن مسيرر  مررن 

مق ألمرم قراموا بنصرر الشررنعةق وربطلروا شربه ر رل ولن جيب اإلقتدام هبالعلمام رومة خري و دىق 
  فهرم مبعررفتهم الينغ والضاللق ورو اوا املشكالهق وبينوا ما جيرب ر( نردا( بره مرن املعتقرداه

 لول الردايانه العلمرام علرهللا ااقيقرة لعلمهرم وهلل عري و جرلق ومرا جيرب لره ومرا جيرود عليره ومرا 
فمرن الواجرب ر( نعررت، بفضراولهم ونقرر فرة األلرولق ننتفي عنرهق إذ   تعلرم الفرروع إ  بعرد معر 

ق فهم الينن عىن رسول هللا للهللا هللا عليه)و له( وسلم بقوله: )حيمل  يا العلم مرن  هلم بسوابقهم
فرال نعتقرد  كل خلرف عدولرهق ننفرو( عنره حترنرف الغرالني  وانتارال املبطلرني  وأتونرل اجلرا لني (.
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رو مبتدع داوغ عن اارق ماورل و  نسربهم وننسرب إلريهم  ص جا لق  رمم علهللا  اللة وجهالة إ 
 ( ا  ر. خال، ما  م عليه إ  فاسق

وأمـــا مـــن يـــ أل  أبن مقوـــود وجـــوب قـــراءة وتعنـــ  ألنـــ  الجـــس  ألنـــا الجايـــة يهـــو جاهـــل  ايـــل 
يهذ   ـا ال يـد    ويربـو ألنمـاء أهـل الىـنة ألنـا أن يقولـوا  لـ  أو يعتقـدوا  لـ  وهـ  الـذين يـروون 

  ويف هذا الجس  كعاية دثوا النا  علهللا قدر عقوهلم رترندو( ر( نكيا هللا ورسوله () ححديث: 
 ملن خوا هللا ابلعايية.

 
 
 
 
 
 
 
 

) وأل( هللا تعراىل ركمررل الردنن بتبليررغ النرص لرلهللا هللا عليرره و لره وسررلم ومل : 73ص  قولر 
 نا( املؤمنني (.نرت  شيئاً ملن أي  بعد النص للهللا هللا عليه و له وسلم نتوقف عليه إ

: كــــذل  هــــذا الجــــس  ييــــا متويــــا وتــــدلي  وزخريــــة مــــن القــــول لتنطنــــي ألنــــا اآ مــــا   رقررررول
النررص والوــ يت الــذ  يعتقــدهل أهــل الىــنة وا ماألــة أبن هللا أكمــل الــدين ومل يــلك شــيئا  ملــن أيج بعــد 

ا هنـــة و    ولجـــن هـــذا اإلكمـــال مل يجـــن يف شـــجل لوـــوص كمـــا يتومهـــالرررلهللا هللا عليررره و لررره وسرررلم
اآ ما  أبن كـل مىـ لة منوـوص ألنيهـا  بـل الوـ يت الـذ  ال اخـتسء ييـا أن هللا أكمـل لنـا قواألـد 

) إ( النصروص الدين  واء  أكال، لوـا  أو اجتهـادا   وهـذا مـا قـر هل أهـل العنـ  واآ ـول حيـث قـالوا: 
 متنا ية رما الوقاوع والنوادل  ري متنا ية (. 

ــ  ن الواقــع يجــذب تنــ  املــ األ  الــيت يطنقهــا ابطنيــة العقاغــد هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى ي
ريب و كعاوشرة اهرية النووص  ولقد  كران يف مقدمة الرد بعض املىاغل اختنـ  ييهـا كهـا  الوـ ابة 
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  وأان هنــا أو د لــ  ميــالل ألــن  لــ  ااــسء لــيعن  أبن هنــاك  رنرررة وابررن عبررا  وعررروة بررن الرريبري
 مىاغل تركها لسجتهاد  وامله  أن منها ما هو يف ابب العقاغد. مىاغل  ج، ألنها الشا ع و هناك

) مرن دعرم ر( حممرداً ررى ربره   قالـ،: القاسم عرن عاوشرةمن طريق  البواري: أخرج األول
 . فقد رع مق ولكن ررى جربنل يف لورته و خلقته ساداً ما بني األفق (

  رررل ررى حممرررد ربررره ؟! () اي رمررراىل !! : لعاوشرررة  قـــال: قنـــ، مسرررلماً عرررن مسرررروقوأخـــرج 
) . ل قـرأت:  ):   ) لقد قف شعري لا قل ق من حردث  ر( حممرداً ررى ربره فقرد كريا (يقالـ،

   و لجنــا  أى جربيــل يف  ــو تا   تدركرره األبصررار و  ررو نرردر  األبصررار و  ررو اللطيررف اوبررري ((
 مرتل (.

حرىت إذا اسرتية  الرسرل  ابن عبا : ) قال: قرأ عن ابن ريب مليكةق البواري اخرل: الااين
 ) حررىت نقررول الرسررول والررينن  منرروا معرره مررىت نصررر هللا ( و تررال:  خفيفررة وظنرروا رمررم قررد كرريبوا (

معرراذ هللا ر وهللا مررا وعررد هللا و   عاوشررة:   يــذكرت لــا  لــ    يقــال قالــ، عررروة بررن الرريبري فلقيرر 
بالم ولرسرل حرىت خرافوا ر( رسوله من شيم قا إ  علم رنه كاون قبل ر( نروهق ولكرن مل نريل الر

بواوكال، تقرصها "  نكو( من معهم نكيبوممق ِة  " ميقنة (. ُكَي
ويجعي  املن ق املريق  ىاغل كيلة من مىاغل العقاغد اليت اختن  ييها الىن  ألنا بيان أن 

 هناك مىاغل مل يجن ييها القطع من انحية الشرع  آبا تدخل حت، ألمو  النووص املتشا ة.
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) دعوى ر( اإلونة رلفره األشرعري....إىل ر( تقرول:  ريا كرال  عرالوة  (: 79قول  ) ص 
علررهللا كونرره خترلرراً و افرتا رراً   دليررل عليه....فيرره هتمررة ليفشررعري وملدا نررة يف العقيرردةق فكيررف 

إىل ر( نعرررت إمررا  ماررل األشررعري يف العقيرردة رمررراً   نعتقررد لرراتهق جملرررد ر( نر رري خمالفيرره....
 تستدل  ملة اجملسم عدو ر ل السنة يف ) جمموع بالونه (: 

) و  نقل رحرد مرن خرواص رلراابه و   رري م عنره مرا ننراق   ريىل األقروال املوجرودة يف 
 .مصنفاتهق فدعوى....إىل  خر  رامىل (

أول التقالــا إىل معتقــد أهــل الىــنة هــذا هــو  األشررعريألعــا  اإلونررة: دألــوى أن رقررول اي دكتررور
اآ ل  والدليل ألنـا  لـ  مـا  كـرانهل لـ  يف معـر  الـرد ألنـا مـن يـ أل   لـ   ول يـد أن الـذ  ي كـد 

  وأزيـــدك أن هنـــاك ألـــدة لكتررراا اإلونرررةيف مقدمـــة د ا ــتها  الررردكتورة فوقيرررة حممرررود لــ  مـــا  كرتـــا 
 يفطهعــات لإلابلــة وكنهــا حمريــة وحــذي، منهــا لوــوص ال توايــق أهــواء أهــل الهــدع والت ىــي  ميــل قولــا 

 :        للدكتورة فوقية حممود( طبعة دار األنصاراليت حذي، من املطهوألة )قهل  مسةلة ا ستوام
) ور( هللا تعرراىل اسررتوى علررهللا العرررش علررهللا الوجرره الرريي قالرره ووملعررىن الرريي ررادىل اسررتواًم 

لترره مني رراً عررن املماسررة وا سررتقرار والررتمكن واالررول وا نتقررالق   حيملرره العرررش بررل العرررش ومح
حممولو( بلطف قدرتهق ومقهورو( يف قبضتهق و رو فروق العررش وفروق كرل شريم إىل خترو  الاررىق 
فوقيرررة   تينررردىل قرررروً إىل العررررش والسرررمام  برررل  رررو رفيرررع الررردرجاه عرررن العررررش  كمرررا إنررره رفيرررع 
الدرجاه عن الارى  و و مع ذل  قرنب مرن كرل موجرود و رو رقررا إىل العبرد مرن حبرل الورنرد 

  شيم شهيد ( ا  ر. و و علهللا كل
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طهعا  هذا ديدن أهـل احلشـو و الت ىـي  يهـ  حيـذيون كـل مـا  ـال  دـسال   مـن كتـا أهـل 
الىــنة الــيت ال يىــتطيعون إخعاغهــا وطمىــها  ينيىــ، حــ  حينــة إال هــذا احلــذء يف  ــنه  مــع جهنهــ  

املتطاولة ومن  أبن هللا مجن حذهل النعاغ  من حير ها من   ون و ياابت الجتا  ويىنمها من أيد 
يف كتـــاب  ) فصرررل: يف دايرة قررررب رسرررول هللا (الديـــن لـــا  وهـــذا يعنـــا بعضـــه  ألنـــدما حـــرء ألنـــوان 

  و لـ  يف طهعتـا ) فصرل: يف دايرة مسرجد رسرول هللا (إىل ألنـوان  األذكار لإلما  النووي رمحه هللا
) دار ولشـــر  وطعبرررد القرررادر ررانل بت قيـــق  رشرررر، عليهرررا إدارة البارررو  والررردعوة واإلرشرررادالـــيت 

 الراي   آن  ل  ال يوايق معتقدهل الهاطل يف حق زاي ة قرب  يد الجاغنات.  اهلدى ( 
 سيدي عبد هللا بن الصدنق الغمراري رمحره هللاوكما يعل  جل يف ألقنا شيء كما  كر  ل  

         يقــال:  162عررن تفسررري القررامسي ص ألنــد كسمــا  برردع التفاسررريوأحلقنــا بــا يف جنــات ألــدن يف كتابــا 
) تفسري القامسي تفسري      بهق نيل إىل و وح العبارة وتبسيا الباث اليي نتعرت لرهق مرع 
جنوح إىل ا جتهاد وا ستقالل يف الرريق وقد نناسق مع اإلسراويلياه رحياانًق وحني ررنرد تقدنره 

نسوة التفسري  إىل املطبعة رشر، علهللا طبعه شوص يف عقله شيمق درته مرة ببيتهق فةطلعب علهللا
خبا القامسيق سلمها إليه ابنه ليشر، علهللا طبعهاق فريذا  رو قرد  ررا ولقلرم األمحرر علرهللا  رث 
النسخ اليي ذكرىل املؤلف عند قوله تعاىل: ) سيقول السفهام من النا  ما و  رم عرن قبلرتهم... 

الرريي كررا( اآلنررة ( فسررةلته عررن سرربب شررطب  رريا الباررث ؟ ق فقررال: ألنرره   نليررق مبقررا  القررامسي 
نسررميه الشرريخ رشرريد الر ررا: عررامل الشررا  فايفترره وحرريف  مررا كررا( مررن قبيلرره عرردمي الفاورردة قليررل 

  اجلدوى ***( ا  ر.
يه  يف كل وق، و حل يتسألهون بنووص أهل الىنة وحيذيون ما يظنوا ييا   ؤ ميالظر إىل 

 خطر أو ألدمي العاغدة  وإىل هللا املشتجا من ه الء.
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 . ) فيه هتمة ليفشعري وملدا نة يف العقيدة....اخل (:  رما قول
 : فةقول
) حررردثوا النرررا  علرررهللا قررردر هـــو القاغـــل: نبينرررا لرررلواه ريب وسرررالمه عليررره وعلرررهللا  لررره: رو ً 

  وبنــاءا  ألنـا هــذهل النوـوص ي نــ ل ) إ( يف املعررارن  ملندوحرة عررن الكريا (: القاورل  وهــو عقروهلم(
 جابا. أهل العن  كل شلك وكل مى لة يف م

رمحه هللاق كا( قد عاىن األمررنن مرن  رؤ م اهلمرج الرعراعق سرواماً  األشعري اإلما  إناثنياً: 
ال  وهـذاركانوا لن ننسبو( للعلم عند رتباعهم رو من عروا  اجلهلرة مرن طواورف اجملسرمة واانابلرةق 

 األشرعري مـا القـاهل   والظـر إىلإمرا  اإلسرال  ريب ااسرن األشرعري رمحره هللا عا ألنـا بوـل بتـا يخ 
األمرا  ابرن   والظر إىل مـا كتهـا من رعاع اانابلةوأتهاألا  وأل واديبهفداد من  ل  املتطاول املىما 

 حت، ألنوان: 364ص  عساكر األشعري يف كتابه ) تبيني كيا املفرتي (
 ) فةما ما ذكرىل ذو املعانب واملوادي ربو علهللا ااسن بن علهللا بن إبرا يم األ وادي (  

 حيث تقول:  35ص  ) اإلونة (يف مقدمتها لجتاب  كال  الدكتورة فوقية حممودوالظر إىل 
  و لــ  بعــد أن مرري ب ابررن حنبررلأبلــا ألنــا  اإلونررةيف أحــد موــنعاتا وهــو  األشررعري) وقــد  ــرا 

 اانابلررةجــدل التهــا صوــومة  ولعــل ميــل هــذهل ااوــومة هــو الــذ  جعــل  الربهبرراريحــدمل بينــا وبــل 
 (. مام األشعري إليهمنرفضو( انت

لوو ــا  حتــاول أن  عرردو ر ررل السررنة واجلماعررةومــن الع ــا منــ  اي دكتــو  ألــ  تنقــل ألــن 
  وال تنقــل ألنــا األشررعري واألشرراعرةوييهــا حماولــة لنتعريــق بــل  ريب ااسررن األشررعريتــدايع ييهــا ألــن 

  (:2/41)اليي ننقله عن اهلروي مقراً له يف موافقته قولا ميس : 
 شدان هللا وإايك  ألا مل يجن خسء بل اانق ألنا اختسء حننه  مـن أول ال مـان ) األنموا أ

ابلــرد ألنــا  نت ررا رو(الــذين  ابررن كررالا والقالنسرري واألشررعري ورقررراممإىل الوقــ، الــذ   هــر ييــا 
 (اهـ.  م معهم بل رخد حا ً منهم يف الباطناملعت لة و

ن تــدألي اجملىـمة أبــ  خــالعوا إمــامه   الــذي وألشرراعرةال  األشررعريبــنع   طعررن لرررنحوهـذا 
ولجـن لـي  الع ـا مـنه  يطــريقته  وحننـته  معنومـة مهىـوطة قــد ألريهـا أهـل الىـنة و ــ قوها وسابدوا  
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كل دـسال   وبـدأله   ولجـن الع ـا كـل الع ـا مـن أميالـ  اي دكتـو  مـن تـد   أ ـول الت قيـق 
ن تقنــد ميــل هــذا املتطــاول اجملىــ  واله ــث العنمــي وتــدألي اإللوــاء يف  كــر مــا لننــا  ومــا ألنــيه  أ

علرررهللا أألـــا ان هللا مـــن التىـــن  بفـــل ألنـــ  يف أألـــرا  أهـــل العنـــ  وخا ـــة يف أألـــرا  مـــن اجتمـــع النـــا  
 . ورعال  ر ل السنة إمامتهم يف الدنن والدنيا كةيب ااسن األشعري

 يف حتـذيرهل آميالـ  مـن الطـاألنل بفـل للارافا ابرن عسراكر األشرعريوأان ألقل لـ  كنمـات 
 :30 -29( ص  التبينيبينة وال برهان إال بتجرير قول أهل الضسل ييقول يف ) 

) واعلررم اي رخرري وفقنررا هللا وإاي  ملر رراته و جعلنررا مررن خيشرراىل ونتقيرره حررق تقاترره ر( اررو  
العلمام رمحة هللا عليهم مسمومة وعادة هللا يف  تر  رسرتار منتقصريهم معلومرة  أل( الوقيعرة فريهم 

ام رمرىل ع يم و التناول ألعرا هم وليور وا فرتام مرتع وخيم  وا ختالق علرهللا مرن مبا  م منه بر 
اختارىل هللا منهم لنعش العلم خلق ذميم  واإلقتدام مبا مدح هللا به قول املتبعني من ا سرتغفار ملرن 
سبقهم ولف كرمي  إذ قال مانياً عليهم يف كتابره و رو مبكرار  األخرالق و رد ا علريم ) و الرينن 
جاموا من بعد م نقولو( ربنا ا فر لنا و إلخواننا الينن سربقوان وإلنرا( و   جتعرل يف قلوبنرا  رالً 
للررينن  منرروا ربنررا إنرر  رمو، رحرريم (  وا رتكرراا لنهرري النررص لررلهللا هللا عليرره و لرره وسررلم عررن 
 ا  تياا وسب األمرواه جسريم  فليارير الرينن خيرالفو( عرن رمررىل ر( تصريبهم فتنرة رو نصريبهم

 عياا رليم (ر ر.
 وإن يف هذهل الجنمات لجايية ملن خوا هللا ابلعايية.

 
 

 
 
 
 
 
 

 (:80)صقول  
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يف وا الصررررفاه  املتقرررردمو( مررررن األشرررراعرة  كالبرررراقالين يف ) اإلنصررررا، ( نابرررر   -6) 
 .الصفاه اليت رثبتها القر ( دو( حصر ا يف سبع لفاه معاين... اخل ( كالم 

حتج  ألنا اآشـياء بـدون عـث أو مت ـيك يف حقيقـة اآقـوال و  : كالعادة اي دكتو  أل،رقول
ـ ي لـا يــذكرها يف   وإ( مل نريكر حصررر الصرفاه يف سرربع يف كتراا األنصرا،ـ  فالبراقاليناملعتقـدات  

 حيث يقول: 227ص  ) متهيد األواول وتلويص الد ول (كتابا 
 ومسعاً وبصراً وكالماً وإرادًة  )) في( قال قاول: ومل قلتم إ( للقدمي تعا  حياة وعلماً وقدرةً 

قيل له: من قبل ر( ااي العامل القادر منا إمنرا كرا( حيراً عاملراً قرادراً متكلمراً مرنرداً مرن رجرل ر( لره 
حيرراة وعلمرراً وقرردرة وكالمرراً ومسعرراً وبصررراً وإرادة  ور(  رريا فاورردة ولررفه  نرره حرري عررامل قررادر مرنررد 

 مه نرمحه هللا.ندل علهللا ذل  ر( ااي منا... اخل ( كال
 وهذا الجس  ال حيتاج إىل تعنيق أو إشا ة  ولجن حنن ل يد هذا اآمر بجنمة: 

 يعتقد  ذهل الوعات الىهعة ملا  د ألنا الىاغل بتن  الجنمات. الباقالينينوال أن اإلما  
 ) مانررة محــا هللا ييقــول م كــدا  أن هــذا مــن الز  مذههــا االألتقــاد  يف كتابــا  الشهرسررتاينأمــا 

 ييقول: 107ص  اإلقدا  يف علم الكال  (
) ورمررا الصررفاه واحنصررار ا يف دررا( فقررد اختلررف اجلررواا عنهررا بوجرروىل منهررا رمررم منعرروىل 

 إطالق العدد عليها فضالً عن الامانية (.
ابرن كمـا يعتقـد  لـ  إمامـ  اجملىـ    )املبتدعة(ومن الع ا من  أيضا  أل  تىتشهد   الء 

خررالفوا يف مسررةلة حصررر  -بــل كيــ  تىتشــهد  ــ  و هــ  ألنــا يــر  ا ــدل   تيميررة ورقرانرره ورتباعرره
ولجــنه  أيضـا  خــالعوا اجملىــ  يف  - الصرفاه يف سرربع رو دررا( علررهللا اخررتال، يف مرري ب ر ررل السررنة

ألقيدتــا بقيـــا  احلــوادمل ويف الجـــس  النعىــي ويف أتويـــل الوــعات.... إخل خسيهـــ  لــ  ولـــا  ونجنـــ  
 ) متهيررد األواوررل وتلورريص الررد ول (تــا مــن ا تشــهدت  ــ  كـــالت قــق مــن  لــ  إ ا لظــرت إىل ك

 يالظرهل. للشهرستاين ) مانة اإلقدا  يف علم الكال  (و للباقالين
 

) فري( للقاورل و مكانتره يف العلرم رثرراً يف : -بعـد كـس  طويـل ال طاغـل منـا  - 81قول  ص
 قبول قوله واعتناقه  وذل  تغرنر يف الدنن   حيل ( ا ر
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قولـــ   ــدب  يـــن ن لــرى أن أميالـــ  ممــن أدـــاع جــ ءا  كهـــلا  مــن ألمـــرهل يف اله ـــث  : و رقررول
طا  ألنا الرشاد وحلق ب مرة أهل العنـاد  يوـا  يقـر  مـا يقـول بـا أهـل الضـسل و الهـدع  ومـازال حـص 

كعبراد شريخ اجملسرمة قهل تدويننا حـذهل الجنمـات مل يرتـدع  يجيـ  اب هنـة مـن ألهـاد اآوهـا  واآقـس  
  ومـن هنـا الطنــق الطـاألنون لينهىـوا ألنـا النـا  ديــنه   للاقراوق  رري  برره  ريام را اوالورق املينرف

وهــ  يظنــون أن زمــان أهــل العنــ  قــد وىل وأن قوــو  متــرده  وتطــاوح  ألنــا أهــل الىــنة قــد ألــس  و نــوا 
ن جهــس  أبلــا  ــا ت حــ  الوــولة وا ولــة  ولجــن هيهــات هيهــات  و ــا وا يعننــون يف كــل ابد وواد أب

قـد ا تـدوا ألمـا قـر وهل  وقـد زهـدوا ييمـا اكتىـهوهل مـن العنـ   اجلونب والغيا  والرادي واآلمدي و رري م
والعقا والوواب  بقوك مودوألة واهية ما مـاانوا ييهـا إال اليهـود وكيـل مـن اآو ـاد  ولجـن معيـة هللا 

واويـــن شـــرألا لدينـــا موجـــودة  وطـــرب لوـــرهل  نـــدهل مـــن أهـــل العنـــ  معهـــودة  وحـــدود حيـــا  بيضـــة د
مو ودة  وطعون أهل الهدع واآهواء ألنا أهل العضل من أأليان دينا جمذو ة  يار خـل حايظـا  وهـو 

 أ ح  الرامحل.
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 يف العقيدة
: ) رول مررا جيررب علررهللا املكلررف  ررو التوحيررد نطقرراً واعتقرراداً وعمرراًل  ولرريد 83قولرر  ص 

لربا ني و إقامة األدلة كما  و مريكور الن ر و  التفكر و  القصد إىل الن ر  و  الش  لنصب ا
 يف كاري من كتب علم الكال  (ا ر.

وهــذهل دألــوى أخــرى اي دكتــو  لــي  حــا دليــل وال برهــان إال اللديــد ملــذاها أهــل  رقررول لرر :
الوأليــد  وأهــل الىــنة ال ينجــرون أن مــن لــواز  التوحيــد النطــق واالألتقــاد والعمــل  يهــذا مل يقــل بــا أحــد 

العالمة برن لي  منظوما  لنجس  ألنا التوحيد بل لنعقا  كر  ل  يف أل الة يقال  متناً لغريحص أن 
 : ) املرشد املعني للضروري من علو  الدنن (يف متنا  عاشر رمحه هللا

 رول واجب علهللا من كلفا               لكناً من ن ر ر( نعر،
 ا عليرها نصب اآلنراهل           هللا و الرسرل ولصرفرراه                        

) ري من دخل يف داورة التكليف بعد كونه مسرلماً  و  نابر  عقرد أ  جيا ألنا املجن  
يهعـد النطـق  ـا ) ألنـا ااـسء  اإلسال  إ  ولنطق ولشهادة ألما مفتاح دخرول داوررة اإلسرال  ( 

و عاتا ومعرية الر ل وكل  يف  ل  والو يت وجو ا ( ألنيا أن ينظر يف امايت الدالة ألنا وجود هللا
  ل  ألن طريق امايت الدالة ألنا  ل   واء ألقنية أ  لقنية.

 :25صحيث يقول  اإلما  الفقيه ميارة يف شرحه الكبري علهللا ابن عاشروالظر لجس  
) رخرب ر( رول ما جيب علهللا املكلف و و العاقل البالغ حالة كونه لكناً مرن الن رر معرفرة 

له عليهم الصالة والسال  ولصرفاه الريت نصرب هللا تعراىل عليهرا اآلايه  ري هللا تعاىل ومعرفة رس
رقا  عليها الربا ني واألدلة إذ اجلهل ولصفة جهل وملولرو، كمرا مرر قرنبراً  وإمنرا قرال لكنراً مرن 
ن ر ليتارد به عن املكلف إذا مل نتمكن من الن ر ملفاجةة املوه له عقب البلوغ فرال جترب عليره 

 .إذ   نتولل هلا إ  ولن ر ( ر  راملعرفة 
 
 
 

) إحترا، املرنرد  رو رة التوحيرد يف  العالمة عبد السال  بن إبرا يم اللقراين رمحره هللاويقول 
 ألند شرحا لهي، ا وهرة: :20ص ( 
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 حمتـ  حيتـاج لنتهيـل   وبعد يالعن  أب ل الدين
توحيـــد وتعنيمـــا واجـــا شـــرألا  وجـــواب  خـــرب يــالعن  الواقـــع مهتـــدأ  يعـــىن أن تعنـــ  ال حمرررتم) وقولــا 

ألينيا  يف العي  منـا  وهـو مـا  ـرج  ) فاعلم رنه   إله إ  هللا (حمتما   أ  ال ترخيك ييا  لقولا تعاا 
بــا املجنــ  مــن التقنيــد إىل الت قيــق  و أقنــا معريــة كــل ألقيــدة بــدليل ولــو ،نيــا   وكعاغيــا  يف الجعــاغي 

 يق مىاغنا وإقامة اآدلة التعوينية ألنيها وإزالة الشها ألنها بقوة (اهـ.منا  وهو ما يقتد  معا ألنا حتق
يطنـا  النص لرلهللا هللا عليره و لره وسرلمأما احت اج  ألنا أهل الىنة بقول : ) ين  يجن 

ممن أيتيا  ا ها  يف اإل س  إقامة الرباهل والدالغل العقنية ألنا إاهات مـا جيـا ر تعـاىل ومـا يىـت يل  
 نا ابلتوديق والتىني   ا جيا اإلنان با....إخل (.بل يجتعي م
ال املتعنمـــل  يالقوـــد مـــن   ) املتعررراملني (: يهـــذا تشـــفيا أيضـــا  ألنـــا ا هنـــة وألوـــاء رقرررول

مهـج ألوـران  قيرا كسمه  وادت وال حيتاج إىل شرا و توديت إال ملـن طمـ  ألنـا قنهـا ويهمـا  أمـا 
الدكتو اة يف الشريعة ألنا  نيقة أهـل اإل ـس  مـن ا يـل  والعوو  املت خرة من العوا  بل حص من محنة

ملــا جــاء إىل أهــل ا اهنيــة  فررالنص لررلهللا هللا عليرره و لرره وسررلماآول  يهــذا قيــا  ابطــل ويهــ  ألاطــل  
وحــذا قــال  )  إلرره إ  هللا( وسمــن بــا مــن سمــن وكعــر بــا مــن كعــر ي نــاب  ألــن معريــة ملعــىن ومقتضــيات 

وهو مل يد   شروف ال إلا إال هللا وال واجها ا وأ كابا  وإأا أوجـدت  عرا () إذ( تقاتل  القاغنه  
هــذهل التقىــيمات املهتدألــة إلجــل تقريــا معــىن ال إلــا إال هللا لعقــول النــا  يف العوــو  السحقــة لعوــر 

وران  الن ن واالحنراء الذ  أ اب اإل س  من القرن الياين إىل يومنـا هـذا  يـس نجـن أن يىـتلنك ـ
شـروطها وأ كابـا إال مـا سعـا    إلره إ  هللادكتـو  يف ألنـو  احند ـة النوويـة مـيس  مـن  حتدى رايً كا( رر

مــن سابءهل وأجــدادهل هـــذا إن ا ــتطاع  لــ   ينهـــذا الىــها ودـــع ألنمــاء العقيــدة هـــذا الوجــوب  وهـــو 
ألــ، تعنــ  كــ  يف النظـر يف اآدلــة املو ــنة إىل معريــة حقيقــة الشــهادتل حــص يىــن  لجــل موحــد دينــا  و 

ألوران هـذا مـن انطـق ابلشـهادة كـاير ابر ومـرادهل  وكـل  لـ  بىـها قوـو  العهـ  وقنـة العنـ   قوـود 
الشــهادة  وكــ  مــن انطــق ابلشــهادة وهــو يف حقيقتــا ألــدو ر ولر ــولا مــن أدأليــاء الشــعوبية والعنماليــة 

 ة لتا ك مقا ية الفواية.والقومية والوطنية  وحال ه الء أشهر من ان  ألنا ألن   ويف  ل  باي
 . توحيد األلو ية وتوحيد الربوبية وتوحيد األمسام والصفاهإىل  التوحيدأما تقىيم  
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  وال يىـــرع إىل خـــاطرك ألـــ  أ دد كنمـــات ا هنـــة الـــذين  ررريا التقسررريم  رررري لرررايح: رقرررول
التقىـي  ال   ولجـن آن هـذا النرص لرلهللا هللا عليره و لره وسرلم مل نفعلرهي ألمون بدألية كل شـيء آن 

 يوت من الناحية الشرألية وال من الناحية العقنية املنطقية  وبيان  ل  يف النقاف امتية:
حعظــا هللا  الشريخ حسررن برن علري السرقا،: وهنـا ألقــل لـ  كـس  مرن الناحيرة الشررعية -ر

 :13) التندند مبن عدد التوحيد ( ص الذ  بل تن  املى لة يف كتابا 
ا ـــاهنل أو مـــن أ  طاغعـــة مـــن طواغـــ  الجعـــا  ييهـــا أشـــلاص ) هـــا أن هنـــاك قىـــما  مـــن 

يقرون ويعليون يف  ل جمال املضايقة يف املنا رة أو يعليون أبن هللا هو ااالق احملي املمي،  يـ ن هـذا 
اإلقرا  منه  أو هـذهل املعريـة ال مجعـل  ـاحهها يىـما أو يطنـق ألنيـا م منـا  أو موحـدا  ال شـرألا  وال لفـة 

) ر  هلل الردنن اورالص و الرينن اختريوا مرن دونره ياآدلة منهـا قولـا تعـاىل:  شرعاً الهتة  أما وال ألريا  
روليررام مررا نعبررد م إ  ليقربرروان إىل هللا دلفررهللا إ( هللا حيكررم بيررنهم فيمررا  ررم فيرره خيتلفررو( إ( هللا   

مرا نعبرد م  )  يقد  را هذا النك لنا أبن الواحد مـن أولئـ  مـع قولـا: نهدي من  و كاذا كفار(
  و تىنيمنا جدال  أبلا مقر بقنهـا أبلـا معـلء بوجـود هللا! وهـذا مـا يىـميا إ  ليقربوان إىل هللا دلفهللا (

 ) كاذا كفار (.ااو  توحيد الربوبية و مع  ل  كنا أطنق ألنيا هللا تعاىل يف كتابا كما ترون أبلا 
يف  نتا الوا ـعة   عليه و له وسلمسيدان رسول هللا للهللا هللاوأما النفة و العرء ين  يرد ألن   

) إنررا( ألــا قــال يف حقهــ  أو ألـنه :  عررن رحررد مررن الصرراابة و مل ننقررلألـا ســاه  موحــدين لنربوبيــة  
وهذا مـا ي كـد لنـا ويـدل أبن النفـة الـيت كـان  ) كفر دو( كفر ( ميل ما لقل ألن بعضه   دو( إنا( (

العرء الذ  كان  اغدا  بينه  ننعان إطسب موحد ينطقون  ا و  للهللا هللا عليه و له وسلم ورلاابه
 أو توحيد  بوبية ألنا  ل  اإللىان.

وتعريــ  اإلنــان  ) مررا وقررر يف القلررب ولرردقه العمررل (ل أن اإلنــان والتوحيــد والعقيــدة هــو: 
  و ـاهر يف كتـا التوحيـد مسرلميف الى ال ألنا الذ   واهل  من حدنث سيدان جربنلوالتوحيد وادت 

)) اإلتيررا( ولشررهادتني لسرراانً مررع اإلقرررار ألنــا أن اإلنــان أو الــدخول يف التوحيــد هــو: الــيت لوــ، 
يـ ين  لــ  مـن  ا  وبــذل  اتضـت جنيــا   القلرص بكررل مرا جررام عرن هللا تعرراىل ورسرروله مرع اإلذعررا( ((

 بطسن ما  ها إليا امللال  وادألاهل  وهللا املويق (اهـ 
رسررالة لطيفررة نفيسررة يف إبطررال تقسرريم نــا أو د لــ  : وهاها ر مررن الناحيررة العقليررة املنطقيررة

  التوحيد إىل ثالثة رنرواع مرن الناحيرة املنطقيرة رلفهرا العاقرل األسرتاذ السرب سرعيد فرودة حف ره هللا
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يف تعريــق اآمــة وز ع  ابررن تيميررةوهنــا ألقنهــا لــ  امنتهــا لتتهــل مقــدا  مــا أحداــا هــذهل املعىــد املــدألو 
 نيا من هللا ما يىت ق.العرقة بينها وبل ألنماغها أل

 هذا لك ا واب: 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

جملررة األلررالة بعنرروا( ) رقسررا  ألنــا مقــال لشــر يف  للشرريخ سررعيد فررودة حف رره هللامــن  د 
) رحرد كبرار اولرو، املتطاولرة علرهللا هللا وعلرهللا دننره وعلرهللا علمررام  علري االرص دا  ألنـا  التوحيرد (
 اإلسال  (:

 و قات أاه، ييها أن هذا التقىي  أ س  لي  تقىـيما   آلـا هتـل وقد كن، كته، كنمات يف
و متناقض  وألـا ابلنظـر لنوـناألة العقنيـة و القـوالل املنطقيـة النابعـة مـن اآيئـدة الـيت ألعـ  هللا  ـا ألنينـا 
يتهـــل أن هـــذا التقىـــي  منعـــق  والتقىـــي  املنعـــق ال جيـــوز االألتمـــاد ألنيـــا يف بنـــاء اآحجـــا   وال اختـــا  

 :قل املواق  وحلىن تن  الجنمات وياغد ا ألقنها عرويها هنا  
 التقسيم نوعا(:

 تقسيم الكلي إىل جيوياته.  -1
 تقسم الكل إىل رجياوه.  -2

: يجل واحـد مـن ا  غيـات جيـوز أن حيمـل ا ـ  الجنـي آن الجنـي جـن  حـا  رما النوع األول
ي ــوز بعــد هــذا أن يقــال اال ــ  كنمــة وهــي ألــواع لــا  ميــال تقىــي  الجنمــة إىل ا ــ  ويعــل وحــرء  ي

 والععل كنمة واحلرء كنمة  آن الجنمة جن  و اليساة ألواع حا.
: يـــس جيــوز أن يطنـــق ا ــ  الجـــل ألنــا ا ـــ ء إال جمــازا  وبقـــراغن كمــا ودـــ ا ورمررا النررروع الارراين

النـوع ينـا   العنماء يف كتـا النفـة  آن ا ـ ء لـي  لـا كـل أحجـا  الجـل  بـل   ـا يجـون لـا بعضـها  أمـا
 كل خواغك ا ن  وزايدة  لذا جيوز إطسب ا   ا ن  ألنيا.

 :السؤال
  ل تقسيم التوحيد إىل ربوبية وإهلية ورمسام ولفاه من النوع األول ر  الااين ؟

 :اجلواا
الجيــــوز أن يجــــون هــــذا التقىــــي  مــــن النــــوع اآول أو مــــن النــــوع اليــــاين  إال إ ا الطهقــــ، ألنيــــا   

وأما إ ا مل حيقق شروف أ  منهما ي لا يجـون تقىـيما  يا ـدا  ومنعقـا   وميـل هـذا خواغك أ  منهما  
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التقىــي   الهــا  مــا ينــتج ألنــا أحجــا  يا ــدة و لــ  آن التقىــي  أ ــس  ين ــ  إليــا لتىــهيل الو ــول إىل 
احلجــ  الوــ يت  ينــذا جيــا االلتــ ا  بقــوالل كــل قىــ   أمــا ألنــد ألــد  االلتــ ا   ييــ د  التقىــي  إىل أن 

 عضا ابلنا ر ييا إىل الفن  واآمو  الهاطنة.ي
 :فةقول

آلا لي  قى   من تقسيم الكلي إىل جيوياتهالجيوز بناءا  ألنا هذا أن يجون التقىي  املذكو  
  أن مــن  ابررن تيميررةننـ  أحجــا  املقىـ   وهــو مطنــق التوحيـد  أو التوحيــد ااـالك ي ىــا مــا يقولـا 

ن يجــون م منــا   وحنــن لعنــ  أن املوحــد م منــا   إ ن لــي  التقىــي  كــان موحــدا  توحيــد  بوبيــة يــس ينــ   أ
 املذكو  من النوع اآول  وبطسن كولا من هذا النوع وادت الحيتاج إىل زايدة كس .

 فهل جيود ر( نكو( من تقسيم الكل إىل اجياوه ؟
  اجلواا:

آن شـرف هـذا   مرن تقسريم الكرل إىل رجياورهأيضا  الجيوز حىا الوـناألة العقنيـة أن يجـون 
النــوع أن أاليجــون هنــاك اشــلاك واحتــاد بــل اآقىــا   وإال مل توــهت أجــ اءا  متميــ ا  بعضــها ألــن بعــض 

 لوجود االشلاك بينها  بيان هذا كما يني:
 ابن تيمية نقول: 

) أن املوحــد توحيــد  بوبيــة ال ينــ   كولـــا موحــدا  توحيــدا  كــامس   بـــل قــد يجــون موحــدا  توحيـــد 
ركا  يف اإلحيـــة (. ولجـــن املوحـــد يف اإلحيـــة جيـــا أن يجـــون موحـــدا  يف الربوبيـــة ويف اآســـاء  بوبيـــة ومشـــ

والوعات  إ ن يين   أن يجون توحيد الربوبية قىيما  لإلحية  وقىـما  منـا يف لعـ  الوقـ،  وهـذا كـس  
 ابطل يا د.

 إذ( نتبني ر(  يا القسم   حيقق شروط تقسيم الكل إىل رجياوه .
 ورنضاً:
أن يطنـق ألنــا كــل قىـ  ألــا توحيـد  واحلــال ألــا ال توجـد ألسقــة بينهمــا  ال  ابررن تيميررةمل جيـوز 

ألسقة ألقنية وال شرألية وال ألادية  آلا يقول أن الشرع إأا جاء لي قق توحيد اإلحية  وأن النا  ألند 
وحيد  بوبية ولجن ل ول الشرع كالوا موحدين توحيد  بوبية  وأن الشرع قد أقر واأللء أب  موحدون ت

. يمـا دا  اآمــر كــذل  ألـا ال يوجــد تــسز  بـل هــذهل اآمــو  بــل كرريا نقررولدألـاه  إىل توحيــد اإلحيــة. 
 بعضها الهعض  وال بينها كنها وبل أ ل التوحيد ين  يطنق ألنا كل أمر منها ألا توحيد ؟!
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 فهيا اإلطالق فاسد   رسا  له   
 إذ( نتاصل لنا:

 و من تقسيم الكل إىل رجياوه و   و من تقسيم الكلري إىل جينئاتره  ر(  يا التقسيم   
 بل  و تلفيق منهما ومن  ري ا ليا ليمته األحكا  الفاسدة اليت نرا ا.
 واامد هلل را العاملني.
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 حت  عنوا( ) رقوال املالكية يف إثباه لفة العلو ( تقول: 122تقول ص 
املتقردمني الرينن مراتوا قبرل بدانرة املاورة اوامسرة  ) و يا ا عتقاد  و مي ب رومة املالكية

   تكاد جتد واحداً منهم إىل  يا التارنخ خيالف ذل ... إخل ( كالم .
وهـــذهل دألـــوى ال دليـــل ألنيهـــا بـــل  ) إذا كنررر  مررردعياً فالررردليل (: أن القاألـــدة ألنـــدان رقرررول

 ا تشهادك بهعضه   ل   يت وهذا ما  نهينا ل .
لجـي لوـدب دألـواك   القا ري إمساعيرل وبقري برن خملرد وابرن شرعبا(: أو د ا لووص فةو ً 

قد ا تشـهدت بـا قهـل كسمـ   القا ي عبد الو ااييجعي يف الرد ألني  أن  حممد ابن ريب دندأما 
القا ري عبرد يف  كـرهل لنعوقيـة  وأيـدت ا تشـجال  اختالل كال  القرريواينيف بيـان  121هذا بوع ة 

ص  )العوالم(يف  للقا ي بن العريبلتها وأان أ كر ل  هنا تعنيـق   ياالو اا بكال  ااافا الي ص
215:   

) ومسعرروا القدرنررة نقولررو(: إ( هللا يف كررل مكررا(  وتكرراثره يف ذلرر  األقرروال مررن املؤالررف 
واملوررالف  فررةنكروا ذلرر  علرريهم  وقررالوا إ( رطلررق لفررا يف  رريا املعررىن فالرريي ننطلررق رنرره علررهللا 

ه مبعرىن عررال وجرل  ورددو را يف ااردنث املريكور  نفراً  مث جررامه العررش وسراحموا يف ) فروق ( ألنر
طاوفة ركب  عليه  فقال : إنه فوق العرش بياته  وعليها شيخ املغرا ربرو حممرد عبرد هللا برن ريب 

 دند  فقاهلا للمعلمني فسدك  بقلوا األطفال والكبار... إخل (ا ر.
!!!ولعــ  ابررن العررريبوكيــ  ألجرهــا   القررريواينيــالظر كيــ  مــرت هــذهل الجنمــة ااطــلة ألنــا 

 .القا ي الباقالين والتجيص وعبد الو اا والطلمنكيالجس  ألنا 
    ) لررريد اوررراطر (كمـــا يف كتابـــا   اارررافا ابرررن اجلررروديييجعـــي ييـــا كـــس   ابرررن عبرررد الرررربأمـــا 

  وأمـــا العوالرررميف كتابـــا  القرررريواينيهيينـــا  أيـــا يف املىـــ لة يف الـــرد ألنـــا  ابرررن العرررريب  أمـــا ( 83ص) 
  (:7/220)ه تفسرييقد قال يف  القرطص
  ري لريد فروق عبرارة عرن علرو جمردىل ولرفاته وملكوترهقلر : فعلرو هللا تعراىل وارتفاعره  )

فيمررا جيررب لرره مررن معرراين اجلررالل رحررد  و  معرره مررن نكررو( العلررو مشرررتكاً بينرره و بينرره  لكنرره العلرري 
 وإلطالق سباانه ( ا ر.
ألنـد كسمــا  188 -187ص  شرررح رمسرام هللا ااسررىن ولرفاته ( ) األسرىن يفوالظـر كسمـا يف 

 ) ذي العرش (.ألنا 
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لتعن  أبلا  الع  و ال  كيلا  من أهـل الهـدع الـذين يقولـون  للقا ي الباقالينوأان ل  كس  
 :301-300ص  ) متهيد األواول (اب هة واحلد ييقول يرمحا هللا يف 

ه: األنرن سرؤال عرن املكرا(  ولريد  رو لرن جيرود ) وا: في( قال قاول: رنن  و ؟ قيرل لر
ر( حيونه به مكا( و  حتيا به األقطار   ري ران نقول: إنه علهللا عرشه    علرهللا معرىن كرو( اجلسرم 

 وملاللقة واجملاورة  تعاىل هللا عن ذل  علواً كبرياً ( ا ر.
ل  يف  ل ؟ والظر خا قبل املاوة اوامسةأبلا اليوجد أحد من ألنماء املالجية  ادعال ي ين 

يف ترتيرررب  القا ررري عيرررات رمحررره هللاالـــذ  يقـــول ييـــا  القا ررري البررراقالينمـــن خـــال  يف  لـــ ؟ إلـــا 
املررتكلم علررهللا لسررا( ر ررل اارردنث وطرنررق ريب : ) هــو املنقــا بىــي  الىــنة ولىــان اآمــة  املرردار 

ربو بكر لقادي ) ا (:28/88)فيه ااافا الي ص يف نرنخ اإلسال  (  والذ  قال  ااسن األشعري
(  والـذ   وكرا( يف فنره روحرد دمانره   ـجن بفـداد  لاحب التصانيف يف علم الكال   بن الطيب
  (:3/6) ربو حممد اليافعي يف كتابه مر ة اجلنا( قال ييا 

( تــويف  ــي  الىــنة و ان ــر املنــة اإلمــا  الجهــل احلــرب الشــهل لىــان  403) وييهــا ) أ   ــنة 
هـل و قـامع املهتـدألل و قـاطع املهطنــل القادـي أبـو بجـر بـن الطيـا املشــهو  املتجنمـل و مودـت الربا

اجملردد بره دنرن األمرة علرهللا رر  املاورة الرابعرة علرهللا  األشرعرياببن الهـاقسين اآ ـوا املـتجن  املـالجي 
 ( اهـ. القول الصايح

 
 

 

 

 

ملكاً عنرد : ) وذل  كما نقال: فال( سيد العراق والشا .... نرندو( كونه 123تقول ص 
 ر لها ومطاعاً عند م  وليد نرندو( ذاته يف كل مو ع نكو( فيه ملكاً مطاعاً.... إخل (

 : رقول
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: اي دكتو  أل، تنطق وتجتا ما ال تد    وإأا لطق  وكتابت  هي مـن التقنيـد اآألمـا رو ً 
 ملا مجدهل يف كتا املشههة واجملىمة من دون مت يك.

 مع ما تجتا.: إل  تناقض، مع لعى  و اثنياً 
: إلــ  تطعــن وتجــر  الطعــون يف أهــل الىــنة بــدون دليــل وال بينــة إال لنوــوص معهــوديج  اثلارراً 

 لى ل هللا الىسمة.
مرن إنره علرهللا عرشره )  ابرن ريب دنرد: وهي لطق   ـاال تـد    يهـو تجريـرك لجـس  رما األوىل
  لــ   حــص أميــال ( ولقــد ألنمــ، بنعىــ  قيــا  أهــل العنــ  مــن أهــل الىــنة ألنيــا يف دو( كررل مكررا(

 .: ) فليته تركها (قال كالي صموايقيا يف مى لة العنو 
الــذ  ييهــ، جنــو  الــرب تعــاىل ألــن  ابررن ريب دنررد: يتناقضــ  هــو ألــ  تــذكر لــك رمررا الاانيررة

تشهيا املشههل ألنا العر  كما يعل ويعتقد كيل من اجملىمة  وبعدها أب طر تو د قوال  تظنـا  د ألنـا 
لا: ) وهو الذ  يف الىـماء إلـا ويف اآ   إلـا ( أبلـا إلـا يف املودـعل و لـ  ال من يشجل ألني  بقو 

يوجا كولا يف كل مودع كان ييا إحا .... إخل كسم  (  وهذا تنـاقض وادـت  ـاهر  يمـرة تيهـ، لـا 
 ا نو  ألنا العر  ومرة أتول و تورء حقيقة النعظ ألن معناهل الظاهر.

ألــد  ا ــتقسليت  ابلعهــ  ويــق قواألــد الشــرع والعقــل   ومــا ختهطــ   ــيادة الــدكتو  إال بىــها
شررريوذىل عرررن السرررلف وإأـــا ألطنـــ، ألقنـــ  وقنـــدت مـــن الجيـــوز شـــرألا  أن يتهـــع آمـــو  كيـــلة منهـــا: 

ورخررري  بقرررول فررري مرررع ترررر   واولرررف  وختلفررره يف اليمرررا( عمرررا نقتررردي هبرررم يف مارررل  ررريىل األمرررور
 .قدىل رن  ومن تقلدىلا جتماع لدى ر ل العلم سلفاً و خلفاً علهللا خال، ما تعت

ويف لع  الوق،  إن من يىتدل بريع اآيد  إىل جهة العنـو دون الىـعل  يجسمـا ابطـل مـن 
     68ص  الشررررريخ حسرررررن السرررررقا، يف تعليقررررره علرررررهللا كتررررراا ) دفرررررع شررررربه التشررررربيه (وجـــــوهل  بينهـــــا 

 :بتصر،
س : : أن  يــع اآيــد  ألنــد الــدألاء هــي أن يريعهــا ألنــا شــجل وألــاء  يج لــا يقــول متــذلاألول

اي ب قــــد  ــــ لت  وطنهــــ، منــــ  وجعنــــ، يــــد  وألــــاء  لعطاغــــ  يــــس تــــردين خاغهــــا   ولــــذل  جــــاء يف 
احلـــديث: ) إن هللا حـــي كـــرمي يىـــت ي إ ا  يـــع الرجـــل يديـــا أن يردمهـــا  ـــعرا  خـــاغهتل (  واهل اللمـــذ  

 و لهل وهو   يت.
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 أكيــر  أال تــرى أن : إن مــد اليــد  ـذا الشــجل ألنــد الـدألاء هــي  مــ  لنتـذلل ر تعــاىل الوالاراين
اإللىان العقل الىـاغل إ ا طنـا مـن إلىـان سخـر  ـدقة ي لـا كـذل  يريـع يـدهل ميـل  يعهـا يف الـدألاء  

 وال جيعل  احتيا تنقاء وجا من يطنا منا ( اهـ.
: ومتشيا  مع األتقـادك أبن هللا يف الىـماء  يـ   سـاء تقوـد ؟ وأ  ألنـوا تريـد ومن جهة رخرى

أو مخـــر يقطـــن يف  مرررالييايهـــو خـــسء العنـــو ملىـــن  يقطـــن يف نجرررورام   يف ؟  يـــالعنو ابلنىـــهة إليـــ
وهجذا  ي   ألنو تقودولا؟ أ  ألج  تقولون أبن هللا موجود يف كل مجـان؟!!! وهـذا ال جيـوز  رسرتاليا

يف حقــا تعــاىل الشــرألا  والألقــس  آن اآ   كرويــة وهــذا ممــا اتعــق ألنيــا أهــل اإل ــس  وأهــل النوــا ى 
مل  ـــال  ييـــا إال مـــن كـــان أألمـــا الهوـــر والهوـــلة  كمـــا يعـــل  لـــ  بعـــض جمىـــمة احل ـــاز واليهـــود  و 
 املعا رين.

وحماولـة متريـرك ملعتقـد اجملىـمة ألـن طريـق لقـل  (124)ص  ابن مو ب املالكيأما لقن  لجـس  
ميل هذهل النووص يهيهات نر من  رابلنا  والع ا لوقوأل   يادة الدكتو  يف التنـاقض مـرة أخـرى  

مـن كتابـ   121ص قولـا ) القا ري عبرد الو راال، قد لقن، ألن مالجي متقد  يف املذها وهـو ي 
) العبارة األخرية رحب إىل من األوىل  أل( قوله علهللا العررش  رو الريي ورد بره الرنص  ومل نررد (: 

 النص بيكر ) فوق ( (.
  مرن ) و رو قرول مالر  لرا فهمره عرن مجاعرة لرن ردر : ابن مو ربتذكر لقـل  124صويف 

التابعني لا فهموىل عن الصاابة ر ي هللا عنهم  لرا فهمروىل عرن النرص لرلهللا هللا عليره و لره وسرلم 
ر( هللا يف السرررمام مبعرررىن فوقهرررا وعليهرررا  فلررريل  قرررال الشررريخ ربرررو حممرررد رنررره فررروق عرشررره اجمليرررد 

 بياته.... إخل (. 
 فةقول مفنداَ تل  املياعم :

 ألنا  ل   وال يعريا أميال الهاقسين ؟.يطنع  ابن مو ب: اي  ه ان هللا رو ً 
اآشـعر   القا ري ابرن العرريبهـو مـا  كـرهل  ابن ريب نيند القريواين: إن حقيقة ما أ ـاب اثنياُ 

  والــذ   كـــرانهل أكيـــر مـــن مــرة يف  دان هـــذا  وهـــو أتاـــرهل بجــس  بعـــض أهـــل الهـــدع 215ص العوالرررميف 
 والضسل.

 يقول: 216صبن العريب األشعري يف القوالم القا ي ربو بكر : ي كد كسمنا أبن اثلااً 



 

 بقلم حسين علي الكبير        تقويم المعوج  

77 

77 

) ي  ا أاه، هذا يقولا: ) الرمحن ألنا العر  ا توى ( إن ألنمنا معناهل ألنما  سمنا  قوال  ومعـىن  
 ) ا سررتوام معلررو  والكيررف جمهررول والسررؤال عنرره بدعررة(: مالرر وإن مل لعنــ  معنــاهل  قننــا كمــا قــال 

دعرة برل رشرد مرن البدعرة عنردىل  فكيرف مبرن نقرول: إ( فكيف بتفسري تعلقه وهلل    نقال : إنه ب
 .هللا فوقه؟ فكيف مبن نعني فوقية الياه؟ فكيف مبن نقول: إنه حياذنه ونليه؟ تباً له

واحلديث الذ  ييا ) وهللا يوب  ل  ( الح ة ييا آن يف احلديث بعينـا  وقـد ألـدد اآ دـل 
ومل  بيرردىل لررو دليررتم حرربالً هلرربا علررهللا هللا( ) والرريي نفسرريأيضــا  حــص  كــر اآ   الىــابعة  ل قــال: 

 يقتضي  ل  ألا حت، اآ  . 
بررىن حــل حجــ  يف  قررال النررص لررلهللا هللا عليرره و لرره وسررلم لسررعد بررن معرراذ: يقــد فرري( قيررل

 أبن يقتل مقاتنه   وتىىب   ا ايه : لقد حجم، ييه  عج  املن  من يوب  هعة أ قعة. قرنضة 
حــرء جــر  ) مررن فرروق سرربعة ررقعررة (نــق ييــا  آن قولــا: : مل يوــت ومــع حالــا  يــس متعقلنررا

 يايهموا  ل  يهو من الوناألة ( اهـ  ) املل  (يتعنق عجم، أو عج  املود  املتول  البقولا 
ينعنــ  يهمــ، اي دكتــو  مــا يقوــد مــن مىــ لة العنــو الــيت أ ادهــا أهــل الىــنة والــيت أ ادهــا أهــل 

 الت ىي .
 
 
 

عرررش اسررتوى (....اآلنررة ( انقررالً كررال  ابررن مو ررب مررن  ) وقولرره ) علررهللا ال: 124وقولــ  ص
 كتاا اجتماع اجليوش اإلسالمية للمجسم الصغري املقلد العابد لشيوه ابن دفيل 

: هــذا تجــرا  لنلنــل العنمــي يف لقنــ  لجــس  ألــامل مــن كتــاب ألــامل سخــر  وخا ــة ألنــد رقررول
العن  وأهل الىنة خا ة إال  وال  مة يف  اجملادلة واملنا رة  وخا ة وأن ه الء اجملىمة ال يرقهون يف أهل

 حتري  النووص والتمويا والجذب ألنيه .
 

) واملتكلمررو( مررن املالكيررة يف العقيرردة قبررل املاوررة اوامسررة كلهررم كررانوا : 124ص رمررا قولرر 
  علهللا منهج األومة يف إمرار نصوص الصفاه كما جامه دو( تكلف و  أتونل (
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يــل  وال دليــل ألنــدك إال تجريــر أقــوال املمــوهل مــن أهــل : وهــذهل دألــوى ال بــد حــا مــن دلرقررول
 كابن تيمية وابن القيم ورمااهلم.الت ىي  

كان من أهـل الت ويـل  ولتعـرء  لـ  الظـر كتابـا   اإلما  ربو حممد الباقالينولقد أاهتنا ل  أن 
 ماء اآمة ؟!!  أ  تريد أن تقول أبلا  جع كعادة اجملىمة ألندما الجيدون  هيس  مع ألنمتهيد األواول

  وكـذل  الجيـل مـنه  كــان (452)ريب الفضرل برن عمررو  البغردادي املترويف وكـذل  اإلمـا  
يس ألربة بـا  آن املىـ لة ليىـ، مـن  ابن عبد الربألنا مذها أهل الىنة وا ماألة  أما ما ينقل ألن 

  ويجعـي كـس  ينا الذ  يتقنا كعن  احلديث  وك  من حمدمل  ق   قطات أو دتا مهاو  ال قرا  حا
  .83ص  ااافا املتفنن ابن اجلودي يف كتابه ) ليد اواطر (

وأ يــد منــ  لوــوص وأدلــة ألنــا مــا  كرتــا  تــاان  ألنــا أغمــة املالجيــة  مــع إلنــا لــرى أن مــذها 
هــو املــذها اآول لعنمــاء الىــنة وا ماألــة صــسء مــا تعتقــدهل مــن أن مــذها الىــن  هــو  التفررون 

 مذها ابن تيمية واتهاألا.
يهــو مشــها جمىــ  أاهــ، ألضــو ا نــا ر تعــاىل كمــا لقــل  لــ  ألنــا  املررالكي الطلمنكرريوأمــا 

 ينينظر. (17/569) ( ااافا الي ص يف ) سري رعال  النبالم
 

) و  تغرت مبا جتدىل يف كتب املتةخرنن من املالكية و ري م كما يف : 125-124ص رما قول 
 ) اجلو رة (.... إخل (.

ــــهه  يف العقــــا : أان أتع ــــا رقررررول ــــ  اي دكتــــو   يجيــــ  تهــــيت لنعىــــ  أن أتخــــذ مــــن كت من
ابرررن العرررريب وربرررو الوليرررد ابرررن رشرررد والبررراجي واألمرررري والررردردنر واآ ـــول واحلـــديث والنفـــة ك ميـــال 

  وال أتخذ منهـا يف العقاغـد بـل والدسوقي والصاوي و القرايف وعيات والبيضاوي واملاردي و ري م
ل  علهللا األومة من قبل يف كتاب   يا  وحنن نررد علير  مبارل مرا استشركل  ) و ي ا و استشكاحتذ  منها 

 به(.
فرررراألوىل ر  أتخرررري مررررنهم يف الفقرررره  ألمررررم شررررانوا كترررربهم وملنطررررق وعلررررم الكررررال  وعلررررم 

 الفلسفة.. إخل اهلياي( اليي تقوله تقليداً لُضالل املبتدعة ور ل األ وام.
 العاريور( نفضح الكاسي   تناق  ماله إ  الكال  
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بل ت يد اي دكتو  يف  كر ختهيوات وترهات مل أيج  ا أحد مينـ  مـن املـ لعل يف هـذا ال مـان 
) ومن العجيب ر( مع م معا رد العلرم الشررعي وجامعتره يف خمتلرف برالد املسرلمني  ألندما تقول: 

 التمويا والتلعية. اليت كان  مرتبطة مبنا ج جامعة األد ر.... إخل (
لطامـة العامـة أن ال تـد   ميـل هـذهل املوـنعات الـيت تعـتت ألقـول طنهـة العنــ  : بـل اورقرول لر 

لظـرا  لعـد  مترلـا ألنـا ميـل هـذهل  اي دكتوراة الشرنعةألن ألهادة أشلاص أو جهنة أو مهتدألة  ي ميال  
الجتا  جاء أبحجا  و لتاغج أل اغا و راغا يف أاناء د ا ت  ملى لة الت ىل والتقهيت من كتاب  

وأكمنـــ، أل اغهـــ  يف ميـــل هــذا التىـــويد   اولتـــ  لقطـــع  رعي برررني العقرررل والنقرررل () ااكررم الشررر
 الطريق ألنا ألنماء اآمة ابلطعن يف األتقادا   مىتنا  إبمام  ومعهودك احلراين وأتهاألا.

كعقيردة القرريواين وي يد  هول  ألن احلق والوواب أبل  تو  ك تها  كان احلق حا أن تـد   
اإلمرررا  أببـــا ال تـــد   وليىـــ، معتمـــدة ألنـــد أهـــل العنـــ  ؟ ويجعـــي قـــول    ومـــن قـــال لـــ والطااونرررة

 :62صالسبكي يف ) معيد النعم ومبيد النقم ( 
) ووجلملة عقيدة األشعري  ي ما تضمنته عقيدة ريب جعفر الطاراوي الريت تلقا را علمرام 

سرلف األمرة  املريا ب ولقبرول ور رو ا عقيردة  وقرد ختمنرا كتابنرا مجرع اجلوامرع بعقيردة ذكرران ر(
عليها  و ي عقيدة الطااوي وعقيدة ريب القاسرم القشرريي والعقيردة املسرماة وملرشردة مشررتكاه 

 .يف رلول ر ل السنة واجلماعة (ا ر
وكرا( ي با ألع، من أجـل أن تـد   لنفنمـان والوـهيان يف الجتاتيـا   ابن ريب دندأما ألقيدة 

مـن أجـل تـد ي   برن خلرف الصرديف التونسريذل  بطلب الشيخ املؤدا اجلليل ريب حمفروظ حمررد 
 بقولا: القرياوينالتوحيد و العقيدة لألوالد يف أاناء تد ي  القرسن ح   وهذا ما بينا 

) ي لــ   ــ لت  أن أكتــا لــ  ،نــة هتوــرة مــن واجــا أمــو  الدايلــة  ممــا تنطــق بــا اآلىــنة 
ىنن من م كدها ولواينها و  اغهها وتعتقدهل القنوب وتعنما ا وا ا وما يتول ابلواجا من  ل  من ال

 وشص من امداب منها  كما   ه، يف تعني   ل  لنولدان (.
يظهر أن تد يىها كان مقوودا  با  فا  طنهة العن  ال كها ه   وهذهل كال، ألـادة املالجيـة يف 
توــنيعه  لجتــا يقوــد  ــا تــد يا وإيــادة الطنهــة يف الجتاتيــا  مــع إبــا ألىــرت ألنــا ألنمــاء ألوــران  

رلرررف وم يف وكـــذل  كتـــاب عمرررل مرررن طرررب مل حرررب يف كتابـــا  املقرررريومـــن هـــ الء العسمـــة العقيـــا 
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وررجررودة     كــر ييــا ألــا ،ــع يواغــد بــداغع العنــو  البنــا ألهــد الــرحي   احملا ررراه للبلرروي األندلسرري
 هـ و لها الجيل. 567املتوىف  نة  الولدا( يف العقيدة و العباداه ليايي القرطص

   كــرانهل مــن إن هــذهل العقيــدة هتوــرة ال تعــي عاجــة طنهــة العنــ  الجهــا  الــذين ولنىــها الــذ
و لهـا اجلرو رة واورنردة و نوا إىل مراحل متقدمة حيتاجون ييها لنتو ع يف كـل أبـواب العنـو  كالـ، 

وكيـ  عمرل مرن طرب ملرن حرب  هي اآ نت ملقـامه  العنمـي  ولتعـرء  لـ  يـالظر إىل ميـل كتـاب 
بعـــة أقىـــا   قىـــ  منهـــا  ـــتك ابلجنيـــات العقهيـــة  الـــيت حيتـــاج دكتـــو  يف الشـــريعة يف ألـــا مقىـــ  إىل أ  

 ألوران لشرا مطول لعهمها  مع أبا أ لع، آطعال كتاتيا القرسن  يايه .
 
 
 
 
 
 

 ) دفع شبه املؤولني (:حت، ألنوان  127-126ص  تقول
الوجره واليرد والقرد  ) في( قيل يف إثباه  يىل الصفاه  من اجملئ  والنريول  وا سرتوام  و 

إىل  خر مرا ورد إثبراه للتشربيه  فلري  التةونرل حرىت   نشربه هللا عري وجرل مبولوقاتره  كمرا فعلر  
املشرربهة واجملسررمة  نقررال  رريا اإلنررراد  د  رنضررا يف لررفة اايرراة والسررمع والبصررر والعلررم والقرردرة 

 إخل (واإلرادة.... فالعقل   ندر  ااياة والسمع والبصر واإلرادة.... 
: اي دكتـــو  إن مـــن املوـــيهة أن تنـــاق  شلوـــا  يـــ أل  و يتنـــه  ابلعنـــ  و الت قيـــق رقرررول لررر 

العنمـــي  ولجـــن ألنـــد اجملادلـــة واملناقشـــة والت قيـــق العنمـــي يجشـــ  لـــ  ألـــن تقنيـــد أألمـــا وتعوـــا و 
ا ) رمتررب بررداوههــوى  ل يرمــي بــا لظــلهل يف احلــوا  أو النقــا   وال يوــت ييــا إال مــا قــد قالتــا العــرب: 

 وانسل  (.
إن مى لة إاهات الوعات ألنا أبا  هعة أو  الية يق  ألند أهل الىنة هذا  ـل  ـ يت آلـا 

ـــو  جعـــ، آ  كتـــاب مـــن كتـــا العقيـــدة حـــ  ويت ـــ، واطنعـــ، ألنـــا مـــا يف ابب  ) الكرررال  علرررهللا ل
و وأتهاألــا ومــن  ــا  ألنــا ب ــا إأــا هــابررن تيميررة لعنمــ، ألنــ  اليقــل أبن مــا يروجــا اجملىــ   الصررفاه(
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حمض الجذب وألل التدلي   والواجا ألنا من كان لديا ميقال   ة من ألن  و ميقال   ة من تقوى 
أن ال يقهــل قــول يف مىــن  إال بيقــل يجيــ  بعــامل مــن ألنمــاء الــدين ؟  وكيــ  امهــو  ألنمــاء اإل ــس  

رنهررا ) ايألنــا أحــدى ألشــرة قــرز  مــن ال مــان و هــ  يعتقــدون  لــ ؟ و بنــا ألــ  وجــل يقــول يف كتابــا:  
الينن  منوا إ( جامكم فاسق بنبي فتبينوا ر( تصيبوا قوماً  هالرة فتصرباوا علرهللا مرا فعلرتم اندمرني( 

 ي ين التهل اي دكتو  ؟
واملودـــوع ابختوـــا  أن الىـــادة أهـــل الىـــنة وا ماألـــة قىـــموا  ـــعات هللا ألـــ  وجـــل إىل أ بـــع 

 ألواع: 
ي مخـ : القـد  والهقـاء وهالعتـا :  ـعات  ـنهية وهـوالاراين:  عة لعىية وهي الوجود  األول

:  ـعات معـان: وهـي  ـهع القـد ة واإل ادة والاالرثتعاىل لن وادمل  وقيامـا تعـاىل بنعىـا والوحداليـة  
:  عات معنوية  وهي  هع كولا قاد ا  ومريدا  وألاملا  والرابعوالعن  واحلياة و الىمع والهور و الجس   

 وحيا  وسيعا  وبولا  ومتجنما .
 

) ومن ررى ر( طرنقة املتكلمني رجود من طرنرق ريب قولـا:  ابن عقيلألن  132ص قل رما ن
  بكر وعمر فبئد ا عتقاد (.

: كما  كران أبن طريقة الىن  هي اآحج  واآ ن   وهذا ال يعتقد  واهل أحد من أهـل رقول
يهـذا الـذ  ال الىنة  ولجن التشفيا ألنا من يقول أبن طريقة املتجنمل أألن  أبلـا قـول  ـل  ـ يت 

 لىن  آحد با مهما كان.
هــذا كــان ألنــا معتقــد أهــل الىــنة وا ماألــة ألنــا مــا  فررابن عقيررل  ابررن عقيررلوأمــا النقــل ألــن 

اارافا   والظـر إىل كـس  111ص اإلما  ااافا اجلودي رمحره هللا يف ) دفرع شربه التشربيه ( را با 
 :35/353ص حيث يقول  الي ص يف نرنخ اإلسال 

ابررن و ــلهل مــن ألنمــاء الىــنة واآاــر حيطــون ألنــا  ) نعررىن اجملسررم ابررن تيميررة (نا )  أيــ، شــيل
 ملا تو ف ييا من أتويل ا همية وحتري  النووص  لى ل هللا الىل والىسمة (اهـ  عقيل

 حيث يقول: (61-8/60) )درم تعار ه(لعىا يف  ابن تيميةوالظر إىل كس  
مـــن أ كيـــاء العـــامل  كيـــل العجـــر والنظـــر يف كـــس   ألـــواع مـــن الجـــس   ي لـــا كـــان و برررن عقيرررل) 

النا   يتا ة يىن  مىن  لعـاة الوـعات ااربيـة وينجـر ألنـا مـن يىـميها  ـعات  ويقـول:  إأـا هـي 



 

 بقلم حسين علي الكبير        تقويم المعوج  

82 

82 

و ــلهل مــن كتهــا  واتهعــا  ) ذ  التشرربيه وإثبرراه التنينرره (إدــايات موايقــة لنمعت لــة  كمــا يعنــا يف كتابــا 
  ) منهرال الولرول (  ويف كتابـا كف التشبه  كرف التنينره (  ربو الفرل بن اجلودي يف )ألنا  ل  

وات ة ييهـــ، الوـــعات ااربيـــة و يـــرد ألنـــا النعـــاة واملعت لـــة أبلـــواع مـــن اآدلـــة الوادـــ ات  وات ة يوجـــا 
و ــلهل  وات ة حيــر  الت ويــل ويذمــا و ينهــا ألنــا  كمــا يعــل يف   ) الوا ررح (الت ويــل كمــا يعنــا يف كتابــا 

ييوجـــد يف كسمـــا مـــن الجـــس  احلىـــن الهنيـــن مـــا هـــو معظـــ   لرررااا ااررردنث () ا نتصرررار ألكتابـــا 
 مشجو   ومن الجس  امللال  لنىنة واحلق ماهو مذمو  ومدحو  (اهـ.

 حيث يقول: (1/144)  للاافا ابن رجب يف ) ذنل طبقاه اانابلة (وهذا الجس  أيضا  
شـــيلي  وابرررن التبرررا(  الوليرررد ابرررنتـــرددهل إىل  ابرررن عقيرررل) إن أ ـــ ابنا كـــالوا ينقمـــون ألنـــا 

املعت لة  وكان يقرأ ألنيهما يف الىر ألن  الجـس   ويظهـر منـا يف بعـض اآحيـان لـوع احنـراء ألـن الىـنة 
 لهعض الوعات  ومل ي ل ييا بعض من  ل  إىل أن مات  محا هللا ( اهـ.

 وتكفي اللبيب إشارة مرمودة.وأين أترك  حتج  بنعى  ألنا لقن  حذا الجس   
 
عررن عمرررو بررن دننررار )) ردركرر  رلررااا النررص لررلهللا هللا عليرره و لرره : 132ا لقنــ  صأمــ

وسلم فمن دومم مني سربعني سرنة نقولرو(: هللا اورالق  ومرا سرواىل خملروق  والقرر ( كرال  هللا  منره 
 .خرل وإليه نعود ( ا ر

الق وما سواىل ) هللا او: هذا الجس  منا من أ   العقيدة اإل سمية وال جماز ييا كقولا رقول
وقولرره)والقر (  يهــذا متعــق ألنيــا ،هــو  أهــل اإل ــس  مــن أ ــ اب الىــنة و دــسل العــرب   خملرروق (

الكررال  يهــذا كــس  يتعــق ألنيــا أهــل الىــنة  واملقوــود بــا كسمــا الــذ  هــو  ــعة لنــذات  كررال  هللا (
ن ابب اجملـاز   وال يقوـد بـا مـا هـو موجـود ألنـا اآو اب  أو املوـوت بوـوت القـا   يهـذا مـالنفسي

يهــذا الجــس  ابتــداءا  جــ ء مــن  ) منرره خرررل و إليرره نعررود (لقــول كــس  هللا وإأــا هــو حمــدمل  أمــا قولــا 
)دفررع شرربه التشرربيه( ومل  رجــا يف كتابــا ااررافا بررن اجلررودي كــرهل  لسرريدان عامررا(حــديث منىــوب 

ىل مبال ما خررل منره : ) ما تقرا العباد إ  هللا تعاوألنق ألنيا وألنا حديث سخر حديث آ  إمامة
الشرريخ   يقــال: ) قنــ،: واملعــىن إلــا و ــل إلينــا مــن ألنــدهل و إليــا يعــود يليــع (  وألنــق و ررو القررر ( (

حرردنث  ررعيف جررداً وألنــا اليــاين:  ) مل رقررف عليرره (ألنــا احلــديث اآول يقــال:  حسررن السررقا،
 ومنكر.
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مل أقــــ  ألنيــــا  قــــال:  والشرررريخ السررررقا،مل  رجــــا   ااررررافا ابررررن اجلررررودي رمحرررره هللامــــع أن 
يف كتابـا  اارافا رمحرد برن الصردنق الغمراري رمحره هللاكما لها و لك ألنـا  لـ    فاادنث مو وع

ينينظـر هنـاك ملعريـة  576 - 4/575 ) املداوي لعلرل اجلرامع الصرغري وشررحي املنراوي (ألد  النظل: 
 حال احلديث.

 
 ) التفصيل يف مقا  التعليم (:حت، ألنوان  134تقول يف ص 

يف مقا  التعليم ورد الشبه  فكانوا نفصلو( الكرال  بوجروا اإلنرا(  ( القرر ( كلره   ) رما
كرال  هللا  رري خملروق  مكتروا يف املصراحف حمفرروظ يف الصردور مقرروم وأللسرنة ( إىل  خرر  رريا 

 اوبا العشواوي.
: اي دكتـــو  لقـــد أتعهتـــ  معـــ  لجيـــرة ختهطاتـــ  وختهيوـــات   يمـــرة تقـــول الجـــس  الـــذ  رقرررول

: 135صتقـول  بتسعة رسطركسم   وبعـدهل   ) رما يف مقا  التعليم... إخل (كرانهل يف بداية هذا الرد   
) رمرا فعرل الرتالوة الريي  رو الصروه  فهرو لروه القرارئ  و رو حراد  خملروق  والكرال  الرريي 
نقررىل لاحب الصوه كال  البارئ  أل( الصوه فعل العبد  ورفعال العبرد كلهرا خملوقرة  وكريل  

 د املكتوا به القر (  واللوح والورق  وجلدة املصاف كله حاد  (.املوا
ي ما أل  اي دكتو   ذ   ا ال تد    وإما أل  يف ا منة اليالية اتبع، املعت لة وا همية كمـا 

 يقول أهل الت ىي  يف ميل هذا املقا .
  أمـا مـا النفسريكرال  هللا  رو الصرفة الياتيرة املسرماة ولكرال  ولقد  كران ل  من قهـل أبن 

يطنق ألنا جمازا  كس  هللا كالقول أبن الجس  املجتوب بل ديـيت املوـ   هـو كـس  هللا تعـاا أو تـسوة 
 القا  .... إخل يهذا لىهتا إىل هللا تعاىل من ابب اجملاز.

القرر (   أبن الو يت أن لقول: ) القر (  ري خملوق (وحذا لها أهل العن  ألند النطق بجنمة 
لنتعرقــة بينــا وبــل مــا قــد يتطــرب إليــا ألقــول النــا   أبن املــداد واآو اب والجــس    ررري خملرروق هللاكررال  

 املتنو هو املقوود با الوعة الذاتية.
أمـــا مـــا يعتقـــدهل أهـــل الت ىـــي  لىـــ ل هللا الىـــسمة والعاييـــة: هـــو أبـــ  لىـــهوا ر تعـــاىل الـــتجن  

 ألـــن التشـــهيا والت ىـــي  ألنـــوا  كهـــلا   وزاد متـــ خروا تعـــاىل هللا وللهررراةابحلـــرء والوـــوت  وزادوا يقـــالوا: 
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تعراىل يف   وأاهتـوا ر ) إنه مل ناب  عن السلف نفري الصروه وااررو، (يقال:  كابن تيميةاجملىمة 
   ي   يه  هذا وأ  ألقل  اك.الصوه واارو، لفاته عن املماثلة للمولوقني

 
 

  ) ا فتتا( وأل رحة (:حت، ألنوان  174صقول  
: إن كيلا  مما  كرتا قد أوايق  ييا من ابب أن قواألد التعامل مع هذهل اآمو  قد يقدت قولر

لدى كيل من النا   يمن ابب  د الذ اغع قد تقعل بعض املىت هات من أجل جنا موـن ة أكـرب 
وحــص ينتشــر بــل النــا  اآحجــا  الوــ ي ة لنتعامــل ومهاشــرة هــذهل اآشــياء  ولجــن لــيجن يف احلىــهان 

لنا ك هل  نة ال لرى  ا يراهل كيلا  من مت خر   و اء هذهل اآمة املتوـد ين لإليتـاء يف ألوـر  هـاب أب
مارري الفرنت ابرن عبررد وألنـا  أ ـه   مسرتنقع الفتنرة يف  رد ااجرادالعنمـاء وتـرأ  ا هـال وخا ـة يف 

  وتطهــل ألنيــا مــن هللا مــا يىــت ق  الــذ  بــا اآمــوال وا ــت ل اآألــرا  اب ــ  هــد  القهــو  الو رراا
 االألتقاد من الشرك وأهنا.
) وإذا كرا(  ريا يف حرق رسرول هللا لرلهللا هللا عليره و لره وسرلم هنا قول :  والنقطة الاانية:

 (.  يف حياته  فكيف مبن دونه من األمواه
 : ال أألرء ما تقود  ذا الجس   ومل يتضت ا آن يف كسم  إلفاز.رقول

  ومل يعد ذ ب  مكانته بعد موته  عليه و له وسلمالنص للهللا هللاولجن إن كن، تقود أبن 
  والوـ يت ألنـد فهيا رمر خطرييوت التو ل با أو اال تفااة با ييما يقد  ألنيا حال حياتا ومماتـا  

ويقتـل  ـاحها وال تقهـل لـا  ألنره طعنراً يف النرص لرلهللا هللا عليره و لره وسرلمأهل العن  يجعر  احها  
 القول هال  لجل الطواغ  حص الشذا  ألن ،هو  أهل العن . توبة  وألنا قول: وإن اتب  وهذا

املعتــد  لــديه  قاألــدة يف الشـــرك   عبررد الو رراا اجملىــ  ومقنــد  ابـــنالشرريخ ااررراين يعهــاد 
 ) من جعل رو اختي شيئاً سبباً والشرع مل جيعله سبب فقد رشر (. وهي: 

ا وسلـا و ـن   ـهها  لنتو ـل يهـو : أن من أجاز كـون النـيب  ـنا هللا ألنيـفعلهللا قاعدهتم العجيبة
 مشرك  آلا جعل ماال يجون  هها   هها .

مل ولـن تتفـل الحـال  منيلرة النرص لرلهللا هللا عليره و لره وسرلم: أن  وااالل يف  ريىل املسرةلة
حياتا وال بعد موتا  آن من لتا حيا  كمن لتا ميتا   ومن جهة أخرى ما و دت با النووص الشرألية من  
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) ولرررو رمرررم إذ ظلمررروا رنفسرررهم جرررامو  فاسرررتغفروا هللا و الجتـــاب قولـــا تعـــاىل:  كتـــاب و ـــنة يمـــن
  ولــو  ــت مــا  هــا إليــا املتطاولــة بقــوح  : إن هللا اسررتغفر هلررم الرسررول لوجرردوا هللا تررواوً رحيمرراً (

والر ــول  ــدوا كــل ابب مــن أبــواب الشــرك  لجــان هــذا الهــاب مقعــوال  ينــ  ال يت ــا الظــاملون آلعىــه  
 يق  مهاشرة من دون التوجا إىل الر ول  ـنا هللا ألنيـا وسلـا و ـن ؟ وملـا ا يعطـوا هـذهل التو ـعة إىل هللا

 يف طريق التوبة بل ا تفعا  هللا مهاشرة  وا تفعا  النيب  نا هللا ألنيا وسلا و ن  ح .
بـل النوــوص الوــ ي ة الــوا دة يف  لــ  تــربهن ألنــا جـواز يعــل  لــ  كولــا حيــا  وميتــا   ومنهــا 

ويف   ـالة  ) عررت األعمرال ( و ) رد السرال  (وحـديث  ) عاما( بن حنيف واألعمهللا (يث: حد
مـا ييـا الجعايـة والـ ايدة وقعـل أيـواهل املتطاولـة  سيدي عبد هللا الغماري رمحه هللا ) الرد احملكم املترني (

العنــ   اآ مــا  والسشــيء اآ ــعا   ويعــل الوــ ابة الوــ يت و متابعــة الىــن  الوــريت وأتكيــد أهــل
 حذا الش ن يرد ألنا كل هال  اتل .

وال لريد أن لىها يف هذا املودوع آن لي  هنـا مجـان طرحـا  وإن كالـ، لنـا معجـ   ـيادة 
 ) الغلو ( إ( شام هللا.الدكتو  وقعة يف أميال ميل هذهل اآحجا  ألند  دان ألنا كتابج  
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 : )  جرا( ر ل البدع (: حت، ألنوان 188صقول  
: كالعـــادة أطنقـــ، ألهـــا ات ال يعهـــ  منهـــا إال أمـــر واحـــد ألنـــد ألامـــة  ألـــاع و مهـــج رقرررول لررر 

املتطـــاولل  حيـــث أبـــ  ين لـــون هـــذهل اآقـــوال الـــوا دة ألـــن الىـــن  يف حـــق هـــالعيه  مـــن أهـــل الىـــنة و 
خالة ر ل ا بتداع املعالرنن الينن متتلئ ا ماألة  كما حول لجيل ممن  ن  يف هذا املودوع  

 كيمرا  ااررمني  ويرزقـا رلاه املسجد اارا  نسر هللا له من نعيدىل ا ررية ر رل السرنة  مرنيهبم ع
 وأميالا ليعود إىل مما  ة دو هل احلقيقي يف لعي ااهث ألن أمة اإل س  سمل سمل سمل.

 رما املسةلة اليت تكلم  عنها فلها تفارنع سنتكلم عنها:
كمالررر  واملهتـــدألل يف كـــس  الىـــن   محهـــ  هللا  : مىـــ لة مـــا املقوـــود ابلهدألـــةالفررررع األول

 ؟ ورمحد و  ري م
ــــة و احلشــــوية واجلررررواا ــــا أهــــل اآهــــواء و الهدألــــة كا همي : إن املقوــــود ابلهدألــــة كمــــا أحدا

واملشههة وأمياح  يف مىاغل حمداة كـالقول صنـق القـرسن وقيـا  احلـوادمل وتعطيـل الوـعات ولعياهـا ألنـا  
 محا هللا ييما لقنـا  ريب حنيفةسخر املىاغل اليت  كرها أهل الىن   كقول  والقول ابلقد  واإل جاء إىل

 :7/202 ااافا الي ص يف ) سري رعال  النبالم (ألنا 
 ) رنان من املشرق رراي( خبياا(: جهم معطل  ومقاتل مشبه (.

لىــنة  أمــا مــا تقوــدهل ألــ، متابعــا  لــهعض املهتدألــة املتطاولــة ا هنــة يف الطعــن ألنــا أغمــة أهــل ا
كطعنه  يف مى لة ألن  الجس   يهذا  ل مقوود من كسمه   آلـا أمـر حممـود ألنـده   ولجـن العـادة 
املعنومــة ألنــا هــ الء املهتدألــة تطــاوح  ألنــا الىــادة أهــل الىــنة و حماولــة تشــوي  أ هــان طنهــة العنــ   

و أابطـينه  لقنـو   وتقنيا ألقول العوا   اب تلدا  ينون ااطابة و الشعر مـن أجـل إيـسج مملرقـا   
العالمرة القا ري ربرو بكرر و ألقوح   وهذا أمر معنو   يالعوا  هوا  و يجعي يف إاهات  لـ  مـا  كـرهل 

 قال: 194صكتابه ) العوالم من القوالم (   ولعع با يف بن العريب رمحه هللا
) عن ابن عبا  رنه قال: كنر  رقررئ رجرا ً مرن املهراجرنن مرنهم عبرد الررمحن برن عرو،  
فبينررا ران معرره يف منيلرره مبررىن و ررو عنررد عمررر يف  خررر حجررة حجهررا إذ رجررع عبررد الرررمحن بررن عررو، 
فقال: لو ررن  رجاًل رتهللا رمري املؤمنني اليرو  فقرال: اي رمرري املرؤمنني  رل لر  يف فرال(  نقرول: لرو 
 قد ماه عمر لبانع  فالانً  فوهللا ما كان  بيعرة ريب بكرر إ  فلتره فتمر   فغضرب عمرر  وقرال:

 إين إ( شام هللا لقاوم العشية يف النا  فماير م  ؤ م الينن نرندو( ر( نغصبو م رمور م.
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قرررال عبررررد الرررررمحن: فقلرررر  اي رمررررري املررررؤمنني   تفعررررل  فرررري( املوسررررم جيمررررع رعرررراع النررررا  
و و اوهم وإمم  م الينن نغلبو( علرهللا قولر   حرني تقرو  يف النرا   وران رخشرهللا ر( تقرو  فتقرول 

عنرر  كررل مطررري  ور(   نعو ررا  و  نضررعو ا علررهللا موا ررعها  فةمهررل حررىت تقررد   مقالررة نطريو ررا
املدننة  فيما دار اهلجرة والسنة  فرتولص   رل الفقره ورشررا، النرا   فتقرول مرا قلر  متمكنراً  

 فيعي ر ل العلم مقالت  فيضعوما موا عها ( ا ر.
 وال كهـل ألــن مشــ عي لــواد   : أبن كيــلا  مــن هــ الء الـذين ال  تنعــون يف  ــفلونعرود فنقررول

كرة القد  أو االلتلاابت الرائ ية  ال يعريون أبن ما يعتقدوهل وما تنقوهل ألن من يظنون أب  أهل العنـ  
يه  نينون إ ا مـالوا  ) ااكم علهللا الشئ فرع علهللا تصورىل (و بقية الىن  و جمدد  العوو   وآن 

  لف  والقرررو( الاالثررة  ور ررل السررنة واجلماعررةكالسررو يقعـون إ ا وقعــوا ومومهــوه   قــوالت خسبــة  
ويرههـوب  مــن هالعــة مــا يعتقــدون هــ   وــطن ات أهـل اآهــواء والهــدع  وأهــل الضــسل  وأهــل الجــس  

 و لها.
كمـا   الشرافعيوال ينقنون ح  مـا قالـا الىـن  يف كـل مىـ لة  يمـيس  ال ينقنـون حـ  قـول اإلمـا  

 :10/20 عال  النبالم () سري رلقل  ل  احلايظ الذهيب يف 
 ) كل متكلم علهللا الكتاا والسنة فهو اجلد وماسواىل فهو اهلياي( ( ا ر .

  كمــا لقــل  لــ   بررن و رربألعهــا  لرسررالة يف القرردر مالرر وال ينقنــون حــ  توــني  اإلمــا  
  وقــال: 8/88سررري رعررال  النرربالم  يفوااررافا الرري ص  1/204 املرردار  يف ترتيــا القا رري عيررات

 .لايح( )إسناد ا
البواري رلف كتاا خلق رفعال العبد والررد علرهللا اجلهميرة ورلرااا وال ينقنون أن اإلما  

 وأان ألقل إلي  بعضا  من ألن  الجس  الذ  ألنقا الهلا   يف مونعا: التعطيل  
 ) وأ روا قولج ... امية (:) بعد ر( ذكر  نة من سورة املل   86نقول ص

ننررادعو( ر ررل العلررم علررهللا قررول هللا إ( هللا   نررتكلم  وإ(  ) مررع ر( اجلهميررة واملعطلررة إمنررا
تكلم فكالمه خلق  فقرالوا: إ( القرر ( املقرروم بعلرم هللا خملروق  فلرم نيريوا برني ترالوة العبرد وبرني 

 املقروم( ا ر.
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) إ  املعتيلرررة فررريمم ادعررروا ر( فعرررل هللا خملررروق  ور( رفعرررال العبررراد  رررري  :87ونقرررول ص 
علررم املسررلمني إ  مررن تعلررق مررن البصرررنني بكررال  ) سنسررونه ( كررا( جموسررياً خملوقررة و رريا خررال، 

  فادعهللا اإلسال  فقال ااسن: ر لكتكم العجمة ( ا ر
  وميــال ) الرررد علررهللا اجلهميررة (يف كتابــا  رمحرردوكــذل  يعــل اإلمــا   154  ص 107صوالظــر 
  شريم   كاألشريام ( )  رووقولـا:   ريب حينفةو د ألنـا  ) وقلنا  و شيم (: 68صألنا  ل  قولا 

) فعنرد ذلر    ل يقـول: ) إ( الشيم اليي   كاألشيام قد عر، ر ل العقل إنه   شريم (يقال: 
 تبيني للنا  رمم   نؤمنو( بشيم ولكن ندفعو( عن رنفسهم الشنعة مبا نقرو( يف العالنية ( ا ر 

املقـرون ابلعقـل و النقـل يهذا أمينة وادـ ة أبن الىـن  كـالوا يىـتلدمون ألنـ  الجـس  احملمـود 
يف ديــاأله  ألــن العقيــدة والتوحيــد  ال كمــا يروجــا مهتدألــة زمالنــا مــن أهــل اآهــواء وا ــدل الىـــلي  

 الذين ينهىون ألنا النا  أديناه .
نقصرد هبرا ر رل البردع والضرالل كاجلهميرة ييتضت أن كل النوـوص الـيت أو د ـا إأـا قينـ، و 

نـق ألنـا أهـل الىـنة الـذين هـ  ،هـو  أهـل العنـ   ـنعا  وخنعـا  كمـا   وال تطوالقدرنة واملرجئة ورماراهلم
يههته  بذل  مهج املتلنعل من أتهاع شيخ الت ىي  وشـيخ اال ـتهاحة ومـن  ـا  ألنـا د  ـ  يف بـسد 

 احل از اليو .
) النفارة اإلهليرة يف ر(  سريدي عبرد هللا الغمراري رمحره هللا رسرالة نفيسرة مسا راولقد  ن  

بــل  اك يجــون لقادــي املىــنمل يف بــسد اإل ــس  ألنــد االحتجــا  ينعنــا يــرى  كية (اهلجررر بدعررة شررر 
 بتع يرهل وإماطة أ يتا لننا  ولدين  ب العهاد  وال يلك لىقا  العقول والعهو .

 
 
 
 

 اوامتة:
 

وبعد أن ؤ ما أ دان من بيان اآخطـاء الجهـلة وااطـلة الـيت وقعـ، ييهـا  ـيادة الـدكتو   والـيت 
 با وقع، من  من  ل قود.أ ن أب
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وال أ يـــد أن أزيـــد ألمـــا  كرتـــا يف انـــااي الـــردود الـــيت مـــرت  آن يف  لـــ  كعايـــة لطالـــا العنــــ  
 املهتدىء  يجي   ن لا أدوات معرية الىني  من الىقي . 

 وخس ة القول: 
أن أهــل الىــنة وا ماألــة أألنــا هللا منــا ه  وكىــ  طوا ــ  أألــداغه  هــ  أهــل احلــق يف كــل مــا  

ههوا إليا  واءا  يف االألتقادايت أو العقهيات أو الىنوكيات  وأن ما يريد أن يشـا ا بـا ألنـيه  أهـل  
 االحنراء الذين ال يعريون من ا ماألة إال إسها  ومن الىنة إال  سها.    

 
 واحلمد ر  ب العاملل

 
  


